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ВИКОРИСТАННЯ ЕКО-ДИЗАЙНУ У СУЧАСНОМУ ІНТЕР’ЄРІ
Екологічний дизайн - це спроба відтворення природного середовища в місцях
проживання людини.
"Еко-дизайн" - це концепція, яка полягає в мінімізації негативного впливу на
довкілля на етапі проектування продукту або послуги.
Створення екологічного інтер'єру дозволяє його мешканцям відчути єднання з
природою, відчути гармонію навколишнього світу, відпочити від метушні
міського життя.
Основні характеристики еко-дизайну:
 використання лише натуральних, екологічно чистих матеріалів;
 широта вибору матеріалів для обробки приміщень;
 використання живої природи (кімнатних рослин, акваріума) у декоруванні
інтер’єру;
 вимагає хорошого освітлення, яке можна забезпечити за рахунок
використання енергозберігаючих люмінесцентних ламп;
 наявність вільного простору, інтер'єр не можна завантажувати великою
кількістю меблів. Також не рекомендується використовувати предмети меблів, що
навмисно підкреслюють «природність» інтер'єру;
 переважає тепла природна палітра кольорів.
Особливість еко-дизайну і в тому, що він враховує характер, вік, соціальний
статус і навіть темперамент мешканців. Він умісний у використанні людьми
різного віку та соціального статусу.
На сьогоднішній день цей стиль має декілька різновидів: природний, що
використовує переважно природні матеріали; біоморфний, що імітує плавними
формами меблів та інтер’єрного простору формами живої природи; так званий
«рісайклінг», тобто повторне використання матеріалів. Іншим його видом став
стиль кантрі, етно- або фольк-стиль.
Кантрі  стиль з безліччю видів: залежно від країни, чий колорит він
відтворює, можуть мінятися практично всі декоративні елементи в оформленні
інтер’єру. Основою й незмінною рисою кантрі є світлий, наближений до
сільського стилю дизайн. У меблях і облицюванні приміщень використовуються
винятково натуральні матеріали. Стилю також властивий достаток текстилю у
всіх варіаціях та аксесуари.
Етнічний стиль передбачає максимальне використання різноманітних
елементів декору, які відображають культурні та історичні особливості нації чи
держави. Так як цей стиль бере свої особливості із етнічності матеріали, що
використовуються у інтер’єрі природні. Перевага віддається дерев’яним та
плетеним меблям, а в якості оббивки використовується імітація під шкіру. Колір
та орнаментика варіюється в залежності від національних особливостей країни.
Таким чином, інтер'єр в еко-стилі є не просто одним з модних напрямів створення
оригінального дизайну будинку або квартири, а цілою філософією, направленою проти
виснаження природних ресурсів і на підтримку екологічної чистоти і безпеки.
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