
Weekendowy 
remont 
Zamiast malowania 
i tapetowania, możemy 
na ściany zamontować 
ozdobne panele. 
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Weekendowy 
remont 
Panele zamiast odświeżania, 
malowania ścian i tapetowania 

Panele doskonale wyglądają w sypiani, jadalni czy łazience 

Katarzyna Sklepik 

Klasyczną farbę i tapetę na ścia
nach od kuku lat można zastąpić 
panelami dekoracyjnymi. Wiele 
wzorów i modeli daje nam cały 
szereg możliwości aranżacji 
wnętrza. Łatwość, z jaką mo
żemy je zamontować sprawia, że 
wystarczy jeden weekend na taki 
remont 

Każdy z nas co pewien czas 
odczuwa konieczność wprowa
dzenia zmian w swoim mieszka
niu. Niekiedy od decyzji odcią
gają nas wszystkie towarzyszące 
remontowi niedogodności. Ba
łagan w mieszkaniu, kurz, krzą
tający się robotnicy. 

Firmy budowlane starają się 
ułatwić nam życie i wprowadzają 
produkty, dzięki którym sami 
szybko możemy przeprowadzić 
remont za niewielką kwotę. Jed
nym z takich rozwiązań są pa
nele dekoracyjne. Z roku na rok 
stają się one coraz popularniej
szym rozwiązaniem. Nie tylko ze 
względu na cenę, ale również 
na łatwość, z jaką można je za
montować za pomocą klipsów, 
wkrętów, zszywek czy też gwoź
dzi, a także sposób ich pielęgna
cji. Odrobina wody i detergentu 
pozwala na ich utrzymanie 
w czystości przez cały czas -
w przypadku ścian pokrytych 
farbą, byłoby to niemożliwe. Po
nadto, łączenie paneli na styk, 
znacznie ogranicza możliwość 
gromadzenia się kurzu w szcze
linach między deskami. 

Panele dekoracyjne mają 
wszechstronne użycie. W ofer
cie znaleźć można modele imi
tujące płytki ceramiczne, 
drewno, marmur, dlatego do
skonale nadają się do każdego 
rodzaju pomieszczeń. Produ
cenci oferują kolekcje paneli de
koracyjnych o różnych wzorach 
dedykowanych rozmaitym po
wierzchniom. 

Wśród nich dostępnych jest 
wiele kolorów i wzorów w róż
nych stylach. Zastosować je 
można głównie na ścianach, 
ale również na drzwiach czy na
wet meblach. 

- Nasi projektanci odpowia
dający za nowe wzory uważnie 
śledzą tendencje w aranżacji 
wnętrz. 1 tak, w odpowiedzi 
na rynkowe zapotrzebowanie, 
nasza kolekcja paneli wewnętrz
nych wciąż powiększa się 
o nowe wzory i kolory. Dzięki 
temu materiał ten zyskuje coraz 
szersze zastosowanie - tłuma
czy Błażej Korzeniewski, do
radca techniczny Plastivan. 

Montując panele imitujące 
drewno z serii Forestline, z ła
twością możemy nadać swoim 
meblom nowy wygląd. Panele 
przypominające tradycyjną 
drewnianą boazerię tworzą cie
pły i przytulny klimat w salonie 
czy sypialni. 

Wzory Marmo czy Start light 
skierowane są przede wszystkim 
do eleganckich i stylowych 
wnętrz łazienki i holu. Panele 
z serii Ceramika, które dosko
nale imitują tradycyjne płytki, 
zaczynają być coraz częściej sto
sowane w ich zastępstwie. 

Tak szeroka oferta i odrobina 
wyobraźni wystarczą, by odmie
nić nasze lokum i nadać mu nie
powtarzalny wygląd i styl. 

Panele są dobrym rozwiąza
niem nie tylko dla mieszkań, ale 
również dlapomieszczeń gospo
darczych i biurowych. 

Decyduje o tym przede 
wszystkim ich wytrzymałość, 
łatwość w montażu i pielęgna
cji oraz długie użytkowanie. 
Za takim rozwiązaniem prze
mawia również niższy koszt 
w porównaniu z innymi dostęp
nymi na rynku materiałami. Dla
tego też, nawet ciasny korytarz 
czy mało atrakcyjne biuro, może 
szybko się odmienić. 
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