Nemokamos idėjos jūsų namams, arba
Kam reikalingas interjero dizaineris?
savo pozicijų, todėl didžioji dalis naujausių kolekcijų tiesiog neapsieina be
gėlių žiedų ir įvairių augalų šakelių.
• Taip pat populiaru maišyti klasikinį
ir modernųjį stilius, populiarūs ryškūs
vienspalviai ir ornamentiniai audiniai.
• Karnizai, kaip ir užuolaidos, – viena iš
būsto puošmenų. Šiandien galima rinktis iš įvairių atspalvių: antikinio aukso
ir satininio nikelio, plieno. Šio sezono
naujiena – „Bojanek“ ar „Mardom“ firmų onikso spalvos karnizai. Juos patogu
tvirtinti prie lubų, sienų, langų nišose.
• Ypač patogu – karnizai, kurių segtukai paslėpti ir juda aliuminio griovelyje.
Itin patogūs karnizai su reguliuojamu
laikikliu, suteikiančiu galimybę užuolaidas kabinti arčiau ar toliau sienos.
Norintiems kažko išskirtinio ir nekasdieniško – karnizai iš tauriųjų metalų –
plieno, žalvario su tikrais „Swarovski“
kristalais iš „Bojanek“ firmos „Prestige“
kolekcijos.
• Mėgstantys griežtas linijas, šį sezoną
bus maloniai nustebinti itin patogiomis
ritininėmis užuolaidomis, suteikiančiomis galimybę dieną apsisaugoti nuo kaitrių saulės spindulių, bet neužtamsinti
kambario, o naktį – išvengti pašalinių
dėmesio.
• Itin džiuginanti pavasario ir vasaros
naujiena, palengvinsianti kiekvienų
namų buitį – „Schellenberg“ portjeros
nuo uodų. Tai lengvai prie durų bei langų pritvirtinami tinkleliai, padedantys
apsisaugoti nuo nepageidaujamų mašalų.

A

r jūsų namuose net niūriausią
dieną šviesu ir jauku? Jeigu atsakėte neigiamai, tikėtina, jog
jūsų būste vyrauja standartinės spalvos
ir formos, daiktų daug, o sutalpinti viso
turto nėra kur.
Jeigu taip, jus gali išgelbėti naujos idėjos,
padėsiančios paversti jūsų namus svajonių būstu. Tačiau ne kiekvienas namų
šeimininkas gali pasigirti interjero dizainerio gabumais. O ar susimąstėte, jog
puikios idėjos kartais visai nieko nekainuoja?
Pateiksime keletą, padėsiančių atnaujinti jūsų būstą minimaliomis išlaidomis.

Tai, ką šį sezoną svarbu žinoti apie
užuolaidas ir karnizus.
• Šiemet itin populiarūs dvipusiai, skirtingų faktūrų užuolaidų audiniai: nak-

Tai, ką šį sezoną svarbu žinoti apie tapetus.

tinis blizgus audinys naudojamas kaip
pamušalas, o viršuje – dieninis audinys.
• Savo būstui suteiksite naujos gyvybės,
langus išpuošę šį sezoną itin madingomis žemės spalvomis: gelsva, rusva, kakavos, šviesiojo šokolado bei jos atmainomis – oranžine ir baklažanų.
• Augalų motyvai ir šiemet neužleidžia

• Ypatingą nuotaiką namuose šį sezoną
siūloma kurti tapetais, kuriuose vyrauja
įvairaus dydžio augalų motyvai bei geometriniai raštai, taip pat urbanistiniai
motyvai, dryžiai, gyvatės odos ir akmens
faktūros, kailių imitacijos ir, žinoma,
niekada neišeinančia iš mados klasika
su nenusibostančia ornamentika.
• Sienų apmušalai „su idėja“ ne tik pagyvins namus, bet ir leis pamiršti apie dė-

mes. Daugumą tapetų, gaminamų pagal Perkant apdailos prekes SENUKŲ prešiuolaikines technologijas galima plauti. kybos centruose, dizainerio paslaugos
• Šiemet tapetuose – ypatingai daug visiškai nieko nekainuoja!
blizgesio ir auksinių atspalvių. Taip pat Dizaineris ne tik pakonsultuos jus visais
populiarios pieno, švelniai rusva, sodriai ruda, baklažanų spalvos.
• Alternatyva įprastoms sienų dangoms – skystieji „Cotton Wall“ tapetai.
Tai itin ekologiška sienų danga, suteikianti galimybę keliais potėpiais ne tik
dekoruoti, bet ir paslėpti įtrūkusias ar
nelygias sienas. Išdžiūvę tapetai sustingsta ir tampa gera garso ir šilumos
izoliacija. Norint atnaujinti ar pataisyti
tam tikrą sienos plotą, su skystaisiais
tapetais tai itin patogu atlikti – tereikia
pažeistą ar išteptą vietą sudrėkinti, pašalinti mentele tapeto likučius ir iš naujo užtepti priemonės norimoje vietoje.
Skystieji tapetai yra visiškai natūralus
produktas, neturintis jokio kvapo, nealergizuojantis, nerenka dulkių, todėl
tinka net ir vaikų kambariuose.
• Itin kruopščiai puoselėjančius savo
būstą maloniai nustebins natūralūs tapetai iš ekologiškų medžiagų, randamų
gamtoje: džiovintų lapų, kamščio, džiuto, žėručio ir kt. Visi jie pagaminti rankomis, todėl kiekvienas – individualus.
• Dar viena dažomųjų tapetų naujiena –
dažomieji vokiški „Erismann“ tapetai
su granuliuotu vinilu, kuris suteikia sienoms 3D efektą. Pakaks išklijuoti sienas
norimos faktūros tapetais ir nudažyti
jas patikusia spalva. Rekomenduojama dažyti dažais, turinčiais metaliko ar
perlamutro – sukursite itin originalius
namus.
• Šio sezono naujiena – vaikiški fototapetai su pasakų herojų atvaizdais: Snieguolės ir septynių nykštukų, Karibų jūrų rūpimais klausimais, bet ir nemokamai
piratų, Žaibo Makvyno iš filmo „Ratai“, atvažiuos į namus, o jei pageidausite –
Mikės Pūkuotuko. Šie tapetai suteiks sukurs ir 3D vizualizacijas, kurios padės
daug džiaugsmo ne tik vaikams, bet ir apsispręsti dėl pokyčių jūsų namuose.
žaismingumo jų
Daugybę naujų idėNe kiekvienas namų šeimi- jų ir didelį asortikambariui.
• Norintys aki- ninkas gali pasigirti interjero mentą itin kokybišmirksniu atnau- dizainerio gabumais. O ar su- kų įvairių Europos
jinti namus, negamintojų tapetų,
simąstėte, jog puikios idėjos sienų dekoracijų,
keičiant sienų
dangos, liks su- kartais visai nieko nekainuoja? užuolaidų ir karnižavėti šio sezozų rasite didžiuono naujiena – įvairių formų ir motyvų siuose SENUKŲ prekybos centruose
aplikacijomis. Vos per kelias sekundes Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Atnaupriklijuosite patikusį gėlės, ornamen- jintas prekių asortimentas leis išsito motyvą ar net veidrodžio dekoraci- rinkti iš 300 užuolaidų ar 1000 tapetų
ją ir namai atgis naujomis spalvomis. pozicijų.

Jei neišsirinkote prekių iš esamo asortimento, o ypač apdailos, naujai atidarytuose užsakomosios prekybos salonuose didžiuosiuose šalies miestuose

vadybininkai parinks iš kataloguose
esančių daugiau nei 3000 prekių, labiausiai atitinkančių tiek kokybės, tiek
kainos lūkesčius. Čia galėsite pasinaudoti ir kai kuriomis meistrų, transportavimo paslaugomis.
Užsakomosios prekybos salono tikslas – pateisinti SENUKŲ prekybos tinklo šūkį „VISADA IŠSIRINKSI“. Rūpinamės klientu, kol išsirinkta prekė
tampa jo aplinkos, erdvės, kurioje jis
dirba, ilsisi, pramogauja, dalimi! ■

