
Kaip pasirinkti tapetą interjerui
Tapetai, kaip ir visos apdailos medžiagos, vystosi, tobulėja, prisitaiko prie naujų šiuolaikinio interjero tendencijų ir

poreikių. Jų naudojimas tapo universalesnis. Didesni brėžiniai su didelėmis ataskaitomis buvo labiau paplitę, kad

pašalintų piešinio pasikartojimą. Galite sutelkti dėmesį į sieną, pabrėždami piešinio unikalumą, ornamentą arba

pabrėždami medžiagos natūralumą.

Prieškambario

Pirmasis kambarys namuose yra prieškambaris arba salė. Šiame kambaryje dirbu su tapetais dažymui, nes svarbu

apsaugoti sienas nuo smūgių su maišeliu, skėčiu ar užtrauktuko striuke, nuo daugelio mechaninių pažeidimų.

Praleidę tapetą ant paviršiaus su ranka, pajusime reljefą geometrinio modelio, juostelių ar silkių pavidalu.

Nukreipdami šviesą iš nišos į reljefą, pabrėžiame šį poveikį. Taigi siena tampa išraiškingesnė ir grafiškesnė.

Spalva gali būti bet kokia, tiksliau, mums reikalinga. Tapetus dažome dažais, kurie yra tiksliai derinami su

plytelėmis, durimis, baldais ir apskritai su visu interjeru. Reljefas ir spalva – tai pagrindinis tokios aprėpties

privalumas.

Svetainė

Svetainėje naudojame tapetus kaip akcentą už sofos, ir čia jie geriausiai tinka. Su šiuolaikinėmis sienų dangomis

mums lengva įveikti sudėtingus modelius, geometriją, grafiką, vaizdus, sklandų vienos spalvos perėjimą į kitą.
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Arba galite užsisakyti freską. Tai modernus tapetai be sąnarių: drobė spausdinama po sienos dydžiu. Keptuvė

veikia kaip pagrindinis elementas. Galite spausdinti bet kokį vaizdą ir tikrai žinosite, kad toks vaizdas nepasikartos

jokiame kitame interjere.

Miegamasis

Miegamajame norite sukurti komforto ir ramybės atmosferą, todėl čia bus tinkami tapetai iš natūralių medžiagų:

audinio tapetai, bambukas, palmių lapų tapetai, kamštiukas. Apdailai gali būti naudojami karoliukai, stiklas arba

akmens fanera.

Arba naujausia tendencija, populiarėjanti, yra dygsniuoti tapetai. Jie yra pagaminti iš dirbtinės odos su susiuvimo

siūlais, kvadratų, deimantų ar daugiakampių pavidalu. Aš paprastai juos naudoju vienoje sienoje už lovos, kad

sukuriu efektą, kad visa siena yra lovos galvutė. Tuo pačiu metu siena yra minkšta, oda, lytėjimo.

Vienas iš geriausių sprendimų miegamajame manau, kad audinio tapetų naudojimas, tokios sienos yra labai

jaukios ir minkštos, juos lengva pasiimti, nes yra paruoštų derinių kolekcijų.

Galite pasiimti tapetus, užuolaidas ir lovatieses iš vienos audinių kolekcijos. Audinio tapetai turi įdomų poveikį, tai

nebėra danga. Aš tai vadinu “gyvomis sienomis”. Kadangi jie yra pagaminti iš daugelio įvairiaspalviai siūlai,

kiekviena siūlų spalva pradeda dominuoti skirtingu dienos metu. Taip yra dėl skirtingo spalvų atspindžio. Taigi jūsų

interjeras yra terakota ryte, po pietų veda mėlynas ornamentas, o vakare jis yra tamsus alyvinis. Sienų spalva

priklauso nuo apšvietimo – pagrindinio audinio tapetų pranašumo.

Naudokite modernius sprendimus sienų dangose, kad jūsų interjeras tikrai atspindėtų jūsų asmenybę.
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