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bývanie/bydlení
Prečo zazeleňovať strechy?

Všade doma

BÝVANIE V MOBILNÝCH DOMOCH
JE ČORAZ ATRAKTÍVNEJŠIE

TEXT ANNA KUBICOVÁ FOTO LEMARI
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Aj steny majú
charakter
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Domov je miesto, kam sa radi vraciame z práce, ciest a rôznych
udalostí. Je to priestor, v ktorom chceme načerpať novú energiu,
a preto je dôležité, aby sme sa v ňom cítili príjemne. K tomu nám
môže pomôcť správne usporiadanie nábytku, výber vhodných
dekorácií, doplnkov či bytových vôní.
Keď zariaďujeme naše interiéry, začíname prakticky ,,od podlahy“ a niekedy pri náročnom výbere nábytku a doplnkov zabúdame práve na steny
a ich využitie. Jednoducho ich vymaľujeme a po
zavesení fotografie alebo obrazu tento priestor
považujeme za vybavený. Zaujímavou možnosťou spestrenia nášho bývania sú tapety, cez ktoré
naše steny rozprávajú vlastný príbeh a je len na
nás, aký bude jeho dej. Tapety dajú našim stenám charakter a priestoru dodajú punc luxusu
a štýlu. Originalite a kreativite sa medze nekladú
a svet dizajnu je dnes skutočne štedrý. Európske
značky ponúkajú pestrú paletu tapiet, ktoré sa

vyznačujú rôznymi vzormi, farbami, štruktúrami a prírodnými materiálmi prispôsobiteľnými
každej stene. Okrem dizajnu sa môžeme spoľahnúť aj na ich funkčnosť v podobe zvukovej
i tepelnej izolácie, či ohňuvzdornosti. Otázka je
jednoduchá. Už ste si vybrali?
Každá stena môže byť výnimočná presne tak,
ako vy. Nájdite si tapetu alebo obklad, ktorý
bude stelesnením vašej životnej filozofie alebo
pocitu spolu so značkou LeMari Interiors.
www.lemari.sk
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Ak ešte váhate, my vám ponúkame malú ochutnávku
tapiet, ktoré váš domov zatraktívnia. Dizajnéri vo svojich
kolekciách uplatnili ekologický princíp a pri spracovaní
tapiet využívajú materiály šetrné k životnému prostrediu.
1. Ak nie ste zástancami výrazných vzorov, alternatívou
pre vás môžu byť štruktúrované tapety vyrobené z ľanu,
bambusu, palmového lístia alebo dreva. foto: rasch textil
2. Tapety inšpirované svetlom a tieňom vnášajú do priestoru
efekt prírody. Každý lúč slnka mení ich vzhľad a vytvára
dojem zakaždým nového miesta priamo u vás doma.
foto: texam home
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3. Individualizmus nachádzame aj v tapete spracovanej
z piesku kremeňa. Toto unikátne vyhotovenie navodí
v priestore dojem starej cementovej steny. foto: texam home
4. Trend fototapiet sa posunul smerom k umeniu. Tapeta je
spracovaná formou digitálnej potlače na maliarskom plátne
s efektom maľovaného obrazu. foto: texam home
5. Kreatívnou voľbou pre odvážnych milovníkov dizajnu sú
exkluzívne kožené obklady. Koža ako druhotná surovina je
spracovaná do obkladu v podobe mozaiky. Pri spracovaní
je využívaný ekologický prístup a niekoľkonásobná filtrácia
vody. foto: studioart
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