
Ściana jak z drewna - szybki patent na
eleganckie i przytulne wnętrze

Drewno jako materiał wykończeniowy ścian, kojarzone dotychczas z
PRL-owskimi boazeriami, od kilku lat przeżywa swój renesans – już nie jako
dominujący element wystroju, ale akcent, który dodaje wnętrzom elegancji,
przytulności i nowoczesnego sznytu. Naturalne drewno jest jednak drogie i
wymaga częstej konserwacji. Stąd coraz większą popularnością cieszą się
produkty, które swoim wyglądem przypominają oryginalny materiał, ale są
tańsze i nie wymagają specjalnej pielęgnacji.

Weber - ściany jak z drewna
Imitacja drewnianych elementów na ścianie wcale nie musi kojarzyć się z czymś gorszym od
oryginału. Wystarczy, że wybierzemy materiały wysokiej jakości, posiadające realistycznie
narysowane słoje drewna. Znajdą one zastosowanie przede wszystkim w salonach, sypialniach oraz
jako wykończenie ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami.

Ścianka telewizyjna jak drewniana… ale nie z drewna
Zacznijmy od salonu. To wizytówka domu, nic więc dziwnego, że urządzając go, zwracamy
szczególną uwagę na dobór kolorów, faktur i materiałów. Choć trendy się zmieniają, drewno wciąż
odgrywa w naszych wnętrzach rolę szczególną. Stosowane dotychczas przede wszystkim do wyrobu
mebli, dziś chętnie wykorzystywane jest także jako materiał dekoracyjny. W nowoczesnym salonie
znajdzie zastosowanie przede wszystkim jako materiał do zabudowy ściany za telewizorem. Przy tego
typu aranżacji doskonałą alternatywą dla drogich, naturalnych listew mogą być panele akrylowe
weberpan wood dostępne w asortymencie marki Weber, które do złudzenia przypominają naturalną
deskę sosnową. Posiadają one bardzo realistyczny rysunek słojów, a na dodatek można pokryć je
jednym z dziesięciu kolorów bejcy, dostosowując wygląd ścianki telewizyjnej do charakteru całego
pomieszczenia.

Akrylowe wezgłowie lepsze od drewnianego
Akrylowe panele doskonale sprawdzą się również w sypialni, nadając jej ciepła i przytulności. Choć
podobnie jak w salonie można wykorzystać je do wykończenia przestrzeni za telewizorem, ciekawym
pomysłem jest również zamontowanie ich na ścianie za łóżkiem w charakterze wezgłowia. Takie
rozwiązanie doskonale sprawdzi się we wnętrzach utrzymanych w stylu rustykalnym, boho czy
zakopiańskim. Uzupełnieniem wystroju mogą być stoliki nocne wykonane z kamienia oraz pościel w
stonowanych kolorach eleganckiej czerni i klasycznej bieli. Akrylowe panele są nie tylko łatwe w
pielęgnacji i bardzo trwałe dzięki zbrojeniu siatką z włókna szklanego, ale również niezwykle proste



w montażu. Dzięki temu szybko, bez problemu i niewielkim nakładem środków odmienimy charakter
wnętrza.

Marzysz o drewnianej ścianie? Zrób to sam
Wykonanie ściany z imitacji drewna, które bardzo realistycznie odwzorowuje naturalny materiał, jest
o wiele prostsze niż montaż oryginału. Pierwszym krokiem powinno być przygotowanie podłoża,
które musi być gładkie, suche i równe. Następnie docinamy panele – do tego celu można użyć noża
lub nożyc. Panele przyklejamy na dedykowany klej weberpan flex i układamy według własnych
preferencji, dociskając mocno, aby całość przylgnęła do powierzchni. Deski imitujące drewno można
pomalować po 48 godzinach od wyschnięcia kleju. Do tego typu prac zaleca się użycie specjalnej
bejcy np. weberton lazur, która występuje w kilkunastu kolorach. Wykonując ścianę z paneli, warto
do montażu i wykończenia użyć rekomendowanych elementów wchodzących w skład systemu, dzięki
czemu będziemy mieli pewność, że będzie ona trwała i funkcjonalna przez długie lata.

 

KONTAKT
Weber

http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/3791

