Тапетите - какво можем да постигнем?
Теменужка Захариева, интериорен дизайнер и журналист, 0887974535
Много! Само с промяна на едната стена - т.е. с поставяне на тапет само на едната стена
- можем да промeним изцяло настроението и стила в стаята, да обединим цветово
различните елементи на обзавеждането, да зададем основната цветова гама, да

акцентираме върху определен
обект и така нататък. Ето защо спорът кое е по-добро - боя или тапет – е ненужен. Факт
е, че в момента тапетите отново набират огромна популярност. Не само защото много
от тях вече се произвеждат така, че лесно да могат да се махнат, когато ни омръзнат, а и
защото имат множество и най-разнообразни начини на приложение и възможности за
силен ефект върху цялостния дизайн на една стая. Ето няколко от тях:
- правилният тапет може да помогне на една стая да изглежда по-голяма или да

'повдигне' оптично тавана й;

- чрез многобройните разновидности на пазара всеки може да избере този, чрез който
да изрази своя собствен индивидуален стил и така да създаде атмосферата, отговаряща
на неговата личност;
- тапетите могат да се използват и за скриване на някои несъвършенства (особено, ако е
с релеф и по-голяма плътност като стъклотапетите) или пък обратното - да подчертае
някои архитектурни детайли;
- като продължение на горното - тапетът може да се използва само върху едната стена
или само на тавана, а останалите да бъдат боядисани в координиран цвят;
- с тапетите могат да се облепят кухненските шкафове или вътрешността на гардероба,
например, а остатъците да се сложат в рамки като акцент върху боядисана стена.
Изобщо възможностите, които тапетите предлагат, са практически неограничени,
включително и като заместител на плочките в банята или в кухнята. Ето един пример:

това е стъклотапет, покрит с устойчива боя.
Още примери можете да видите в моето портфолио TemZaDesign
(www.temzadesign.blogspot.com),
а за още идеи и вдъхновение посетете блоговете ми за интериор:
TRENDOFFICE (http://trendoffice.blogspot.com/ ) и
Интериори – идеи ( http://interiors-ideas.blogspot.com/)

