
ECHIPA INSIDECOR

GHID  PRACTIC  PENTRU  UN  DECOR  CU  STIL  

Amenajează în stilul
tău!



BUN VENIT!

 Heei! Noi, echipa INSIDECOR, ne bucurăm că ai descărcat acest
ebook.
Aici o să găsești o mulțime de sfaturi, exemple și multe alte informații
folositoare pentru a-ți crea și în realitate locuința mult visată. 
Pe lângă asta, acest ebook te va ajuta să îți decorezi și de ce nu,
chiar redecorezi, interiorul locuinței tale în funcție de stilul potrivit
ție.
Toate informațiile sunt structurate pentru fiecare stil în parte, astfel
să îți poți face o idee mai clară și de ansamblu. 
Iar dacă găsești o informație care îți place în mod special, dă-ne de
știre printr-un story pe Instagram sau Facebook. Și nu uita de tag!

Ps. La finalul ebook-ului ți-am pregătit o surpriză. 

Spor la citit! 😃 

"O CASĂ" este făcută din

ziduri și grinzi, dar

"ACASĂ" este un loc

clădit de oamenii care

trăiesc acolo.

M.K. Șoni

insidecor.ro



 Când auziți cuvintele „stil minimalist”, care sunt
primele lucruri care vă vin în minte? Pereți albi,
culori uni și câteva piese de mobilier minime? 
Știați că de fapt stilul minimalist nu înseamnă
„plictisitor”? Dacă este realizată în mod corect,
această temă de design conferă un aspect chic
chiar și celor mai banale spații. Deci, dacă
intenționați să adaptați acest stil, ne dorim să
venim în ajutorul vostru cu câteva sugestii care vă
vor fi de folos.
  Camerele de zi minimaliste sunt la modă acum.
S-au dus vremurile întunecate, cu mobilier „greu”
și cu spații aglomerate. 

 Culori specifice design-ului de interior minimalist
  Principiile de design minimalist de astăzi se
concentrează pe culori deschise, linii curate și
tehnici simple de decorare care creează un spațiu
liniștitor, pentru ca proprietarii casei să se
relaxeze după o zi lungă de muncă.
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Culorile pale sau nuanțele pastelate reprezintă una
din cele mai folosite palete de culori. Așadar, în
timp ce proiectați un living minimalist, asigurați-vă
că alegeți culori subtile și veți trece cu succes
primul pas al acestui proces.

 Ce mobilier alegem pentru stilul minimalist?

 Recomandăm ca piesele de mobilier să fie simple,
iar obiectele decorative cât mai puține la număr,
dar deosebite.
Când vine vorba de stilul minimalist, “less is more”.
Pentru că veți avea mai puține piese de mobilier,
veți putea investi cu adevărat în lucruri care sunt
de înaltă calitate.
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Designul interior industrial este brut, aproape
nefinisat, oferind o atmosfera relaxantă în care să
trăiți. Păstrând spațiul practic și neaglomerat,
acest stil este primitor și relaxat. Plantele sunt o
bună modalitate de a împrospăta spațiul în timp ce
adăugați puțînă culoare. 

Mobilierul în stil industrial este fabricat din lemn
sau metal. Gândiți-vă la măsuțe de cafea cu roțile,
dulapuri metalice sau rafturi din tablă perforată.
Fotografiile vintage înrămate sau picturile
abstracte funcționează bine în acest spațiu. Pentru
iluminat se pot folosi lămpi de podea, pendule cu
abajur metalic sau spot-uri pe șină. 
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Interioarele industriale sunt o modalitate excelență
de a păstra integritatea arhitecturală a unui spațiu,
îmbunătățindu-l în același timp pentru a reflecta
personalitatea dumneavoastră. Cu rădăcini în
istorie, designul industrial va continua doar să
avanseze și să influențeze designul interior.
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 Cum ne decorăm casa în stilul scandinav?

 Culorile deschise și lumina predomină design-ul
de interior dezvoltat în țările nordice în urmă cu
mulți ani. Din cauza zilelor mohorâte și întunecate
specifice zonei, stilul scandinav se bazează pe
confort, încăperi deschise - în care predomină
albul, menit să creeze luminozitate - și spațiu în
locuințele de dimensiuni mai puțin generoase sau
mai mult sau mai puțin întunecate.
  Arhitectura scandinavă se axează în special pe
spații deschise și luminoase, iar design-ul de
interior a răspuns la nevoia nordicilor de a avea
cât mai multă lumină prin culori neutre și mult alb,
care creează o atmosferă deschisă și primitoare în
orice locuință.

  Design-ul de interior specific țărilor nordice
îmbină elemente rustice specifice Scandinaviei cu
simplitatea eficientă a stilului minimalist.
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 Practic, dar sofisticat în același timp, stilul te invită
la relaxare atunci când intri în locuință, după un
principiu simplu: acasă este locul în care stresul
cotidian nu își are locul.

 Ce mobilier alegem pentru stilul scandinav?

 În materie de mobilier, funcționalismul este stilul
definitoriu. Cu linii simple și în culori neutre precum
albul sau griuldeschis, obiectele de mobilier nu
trebuie să ocupe multă suprafață în încăpere,
pentru a beneficia de cât mai mult spațiu în casă.
Inspirată din design-ul minimalist, mobila trebuie
să fie ultra-funcțională, iar canapelele și fotoliile
joase și confortabile, ca să îndemne mereu la
relaxare.
Scandinavii optează pentru mobilier fabricat din
lemn, cu cât mai puține elemente de decor și
accesorii din fier forjat sau sticlă.
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 Cum ne decorăm locuința în stilul rustic?

 Primul pas spre crearea unui aspect rustic
autentic este spațiul deschis, aerisit. Podelele sunt
în principal din lemn sau parchet, însă sunt întâlnite
și cele din dale de teracotă sau lespezi de piatră cu
un aspect brut, autentic, natural. Se pune accent
pe cât posibil pe elementele originale ale
arhitecturii locuinței, precum grinzile expuse sau
pereții din piatră. Un șemineu cu patină este
elementul perfect pentru a crea acea atmosferă
călduroasă și confortabilă a cabanelor de munte. 
 Ca elemente de decor, păturile și cuverturile sunt
nelipsite din peisaj, în special cele din blană
naturală sau sintetică. 

Țesăturile folosite sunt în principal compuse din
materiale naturale precum pânza de sac, bumbac,
in, cânepă, lână sau iută. Pereții pot fi decorați cu
elemente tradiționale, precum vase de lut sau
icoane.

STILUL RUSTIC
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Ce culori folosim în interpretarea stilului rustic?

 Având în vedere faptul că acest stil își propune să
transforme căminul într-unul cât mai primitor și
confortabil, precum și faptul că lemnul reprezintă o
piesă importantă în construirea și conturarea
stilului rustic, culorile care predomină sunt maroul,
cu toate nuanțele acestuia, bejul, roșul, verdele,
galbenul și chiar și albastrul. Se folosesc în general
culori calde care să inducă un sentiment de bine,
un sentiment plăcut. 
Petele de culoare sunt conferite de elementele de
decor, precum covoare sau fețe de masă lucrate
manual sau țesute la război,dar și de plantele
decorative care aduc un plus de viață și vitalitate
încăperii. 

Ce mobilier alegem pentru stilul rustic?

 În ceea ce privește mobila, predomină piesele de
lemn autentice, lucrate sau sculptate manual, ori
chiar piese de mobilier vechi, recondiționate și
refolosite. 

STILUL RUSTIC
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Mesele și scaunele din lemn masiv și chiar
dulapurile decorate cu diferite elemente
tradiționale sunt general întâlnite. De asemenea, o
bibliotecă sau pur și simplu câteva rafturi cu cărți
sunt un element de efect, simplu de implementat și,
de asemenea, util. 
 Un aspect foarte important de care trebuie să
țineți cont atunci când vă decorați locuința în stilul
rustic este faptul că nu trebuie să supraaglomerați
spațiul. Încercați, pe cât posibil, să păstrați
senzația de deschis și aerisit. De asemenea, țineți
cont de nevoile personale de depozitare, precum și
de stilul și gustul personal. 
Puneți un pic din personalitatea voastră în tot ce
faceți și implicit în tot ce decorați!

STILUL RUSTIC
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Cum ne decorăm casa în stilul romantic?

 Stilul romantic, cu toate că are un aer delicat,
reflectă mai mult un design tradițional și aerisit.
Sunt specifice culorile pastelate și modelele
florale, iar pentru elementele decorative se
folosesc adesea rame foto, lumânări parfumate,
accesorii din mătase și satin. Mobilierul, adesea
alb sau într-o nuanță deschisă, conține ușoare
accente vintage care creează o atmosferă caldă și
primitoare în locuință.
Lumina este și ea importantă. Caracteristică
acestui stil este lumina naturală, cea caldă, care
creează impresia unui spațiu deschis, curat și
aerisit.

Bucătărie cu accente romantic

 Mobilierul de bucătărie poate fi în tonuri de alb,
galben pal, verde pastelat sau roz pudrat, iar
feroneria poate avea accente vintage cu flori sau
accente elegante, ondulate. 

STILUL ROMANTIC
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 Dormitorul romantic

Într-un dormitor romantic, patul reprezintă cea
mai importantă componentă. Acesta poate avea un
cadru metalic, decorat cu flori și onduleuri fine sau
poate avea o tăblie îmbrăcată în material textil sau
piele, decorată cu nasturi din cristal. Așternuturile
din satin sau mătase în culori pudrate sau
pastelate oferă o stare de bine, dar în același timp
adaugă o eleganță subtilă încăperii.
  Mobilierul poate fi alb sau în culori pastelate, iar
ca decorațiuni se por folosi și aici flori, rame foto,
lumânări parfumate sau veioze cu lumină caldă,
naturală.

Design-ul romantic are o frumusețe aparte și o
eleganță care poate fi mereu comparată cu o zi de
primăvară. Stilul se potrivește în orice fel de
locuință, fie că discutăm de un apartament la bloc
sau o casă cu spații generoase. 

STILUL ROMANTIC
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 Cum ne decorăm casa în stilul baroc?

Acest stil poate fi cu ușurință asociat cu luxul și cu
un stil pretențios și impunător.
În materie de design interior, stilul baroc redă
eleganță și creează un întreg spectacol de culori
puternice, materiale fine și lemn încrustat cu
accesorii metalice, fildeș și decorațiuni sculptate
cu mare măiestrie.

 Care este mobilierul specific stilului baroc?

 În primul rând, obiectele de mobilier caracteristice
stilului baroc sunt fabricate din lemn de nuc,
mahon, palisandru, stejar sau abanos. Poate fi
folosit însă orice lemn de culoare închisă.

Mobila este concepută ca o adevărată operă de
artă, piesele având picioare lungi, care adesea
sunt imitații reinterpretate ale picioarelor de
animale, de exemplu, cum este cazul scaunelor cu
picioare care le imită pe cele ale leului. 

STILUL BAROC
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 Mobilierul este mare, grandios, cu forme ovale și
eliptice, linii curbate și ornamente
supradimensionate.
În cazul dormitorului, specific acestui curent este
baldachinul, ca simbol al unui spațiu intim, ferit de
restul încăperii.
Scaunele din lemn au adesea brațe elegante, iar
tapițeriile sunt din materiale fine, pretențioase,
precum satin, damasc sau brocart.

 Culorile specifice stilului baroc

 Curentul a apărut în perioada regală, când
proprietarii de locuințe doreau să își etaleze
bogăția, astfel că pentru mobilier și obiectele de
decor sunt specifice culorile puternice, precum
roșu aprins sau fuchsia, dar și culori metalice. Cea
mai folosită culoare este însă cărămiziul, asociat
adesea cu auriul, pentru a crea o încăpere
impunătoare.

Decorațiunile sunt la fel de exuberante ca mobila,
iar corpurile de iluminat specifice sunt grandioase
și definesc opulența.
 

STILUL BAROC



insidecor.ro

De ce să ne decorăm locuința în stilul Shabby
Chic? 

 Am vorbit de multe ori aici despre subiectul mix-
ului dintre estetic și funcțional. Astăzi vă povestim
despre un stil al cărui principal avantaj este chiar
abilitatea de a aduce un echilibru între relaxare și
frumusețe. Shabby Chic este nota de eleganță
presărată cu un farmec artistic pe care o căutați. 
  Prietenos, călduros, primitor, sunt doar câteva
dintre cuvintele care definesc cu ușurință stilul
care nu doar că se folosește de imperfecțiuni, dar
le și sărbătorește și le folosește pentru a pune în
valoare obiectele de design.

  Însă atunci când v-ați hotărât că acesta este stilul
care vi se potrivește cel mai bine, trebuie să aveți
în vedere faptul că nu este tocmai ușor să faceți
spațiile să pară aranjate și structurate. 

STILUL SHABBY CHIC

STILUL SHABBY

CHIC
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De aceea, v-am pregătit mai jos câteva sfaturiutile:
Culori neutre pentru background. În acest fel este
mult mai ușor să echilibrați designul, ținând cont de
faptul că piesele din stilul Shabby Chic sunt
colorate și impunătoare.

Mobilier cu accent vintage. Cu ajutorul lui veți
aduce cu adevărat la viață farmecul la care visați.
Piesele unice, vechi sau noi, făcute la comandă,
sunt cele care vor defini stilul.

Mix de accesorii. Aceasta este partea cea mai
distractivă. Pentru un aer boem puteți alege
pături, covoare, perne, artă vizuală și obiecte de
decor. Alese cu grijă, ele sunt instrumente
perfecte pentru a crea un loc confortabil, relaxant. 

Elemente naturale. Acestui stil îi sunt
caracteristice spațiile luminoase, aerisite,
încăpătoare, cu multe elemente dinnatură. Plante,
accesorii din lemn, bambus sau chiar și pietre, vă
puteți juca cu toate pentru a crea un „acasă”
specialși unic, care să vi se potrivească perfect.
Este genul de locuință care pare să fie stilizată fără
efort. 

STILUL SHABBY
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Cum ne redecorăm locuința în stilul boem?
 
 Stilul boem în design-ul interior a pornit din nevoia
de a adapta o personalitate nonconformistă, a unei
filozofii diferite, la un spațiu de locuit. În trecut,
design-ul boem se regăsea în locuințele artiștilor,
însă, în timp, acest design a câștigat tot mai multă
popularitate.
Design-ul îmbină într-un mod foarte plăcut
elementele etnice cu culorile vibrante și materialele
delicate, precum mătasea sau catifeaua, alături de
covoare țesute și elemente decorative cu aspect
învechit.

Stilul boem de decorațiuni interioare nu seamănă
cu niciun alt stil, însă împrumută câte ceva de la
fiecare – materialele regale și culorile specifice
stilului clasic, nuanțele vii ale stilului modern sau
obiectele cu aspect învechit și blănurile decorative
specifice stilului rustic. Și pentru că stilul nu este
unul conformist, nici aranjarea obiectelor
decorative nu respectă o ordine anume, ci ține
doar de personalitatea fiecăruia.

STILUL BOEM
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Culorile specifice stilului boem

 O casă boemă pare mereu ușor misterioasă, dar
în același timp caldă și primitoare, iar acest lucru
se datorează în mare parte culorilor pământii ale
obiectelor de mobilier și a nuanțelor puternice de
verde, turcoaz, roz, albastru sau mov care se
regăsesc în draperii, pături, perne și covoare.
Modelele etnice sau covoarele care amintesc de
cele persane sunt, de asemenea, specifice stilului
boem - un design destul de permisiv din acest
punct de vedere.

 Una din caracteristicile stilului este abundența de
plante verzi, așa că nu uitați să le adăugați în orice
încăpere din locuință, chiar și în baie.
 Design-ul boem este lipsit de constrângeri, este
comod și primitor așa că tot ce trebuie să faceți,
dacă vă decideți să vă redecorați locuința astfel,
este să încercați să vă exprimați cât mai mult
personalitatea.

STILUL BOEM



ECHIPA INSIDECOR

 Îți mulțumim că ai descărcat ebook-ul nostru și sperăm că ți-am
fost de ajutor cu fiecare informație în parte. 
Ca semn de mulțumire că l-ai citit până la final, ți-am pregătit o
surpriză specială!  

BONUS!

Fie că amenajezi o încăpere, fie că este vorba de întreaga
locuință, implicarea unui designer de interior este foarte
importantă... și da, știm că te gândești la costuri suplimentare,
dar privind per ansamblu el te va ajuta să economisești timp și
bani.

Tocmai de aceea, un designer Insidecor te va ajuta să amenajezi
încăperea mobilată împreună, începând de la culoarea pereților
și tipul draperiilor, până la cel mai mic detaliu decorativ.
 
De abia așteptăm să te cunoaștem și să lucrăm împreună la
proiectul tău.😃     


