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Sufit dekoracją salonu
Instalując w salonie tradycyjny, biały sufit nie wykorzystujemy
dekoracyjnych możliwości tego elementu, który jest najbardziej
eksponowanym, w całym domu czy mieszkaniu. Dzięki
wykorzystaniu folii PVC wzrok nasz i gości, cieszyć może sufit w
dowolnej barwie, lustrzany, z połyskiem, okrągły, a do tego
taki, który świeci całą swoją powierzchnią.
Nie tylko żyrandol
Sufit jest najbardziej eksponowanym elementem salonu, gdyż zajmuje dużą powierzchnię i jest widoczny z każdego miejsca w
pomieszczeniu. Mimo to nadal zbyt mało osób poświęca mu wystarczającą uwagę. Jeszcze do niedawna, jego aranżacja
ograniczała się do wyboru żyrandola, który będzie pasował do wyposażenia pokoju dziennego.

Alteza

Dotychczasowe urozmaicenia
Osoby, które pozwolą sobie na odrobinę szaleństwa eksperymentują z różnymi barwami, lecz i tak, w większości przypadków,
wygra biel. Jeśli chcemy nadać sufitowi wyraz możemy wynająć artystę, który wykona malunek przedstawiający przyrodę czy
architekturę. Z pewnością rozwiązanie to zainteresuje naszych gości, jednak jest pracochłonne i drogie. Z kolei styropianowe
kasetony, popularne w latach 90-tych, nie mają nic wspólnego z elegancją i zupełnie wyszły z mody.

Nowe możliwości dzięki folii PVC

page 1 / 4

Dom.pl | Sufit dekoracją salonu
Copyright DOM.pl Sp. z o.o. - redakcja@dom.pl
https://www.dom.pl/sufit-dekoracja-salonu.html
Dzięki wykorzystaniu specjalnie spreparowanego PVC, możemy sprawić, iż sufit stanie się elementem dekoracyjnym. Jest to
materiał:
- bardzo lekki, a przy tym trwały
- odporny na wilgoć i odbarwienia.

Alteza

Jak przebiega wykonanie sufitu?
1. Błonę PVC docina się do kształtu i wymiaru pomieszczenia.
2. Następnie podwieszana jest do listew i profili z aluminium, dzięki którym możemy modyfikować ukształtowanie konstrukcji.
3. Błonę PVC, za pomocą gazowych nagrzewnic, ogrzewa się do wysokiej temperatury.
4. Po ostygnięciu napina się i zyskuje właściwości bardzo sztywnej membrany.
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Możliwości aranżacyjne sufitu napinanego
Sufit napinany Alteza cechuje dowolny:
1. Rodzaj folii, z której jest wykonany: błyszcząca, lustrzana, matowa, satynowa lub transparentna.
2. Kolor: jednolity lub gradient.
3. Fotografia lub grafika, która może być nadrukowana na folii.
4. Kształt, czyli konstrukcje wielopoziomowe, z wykorzystaniem łuków, owali i innych figur geometrycznych, także 3D.
Urozmaicić go można poprzez podmarszczenia, pofalowania czy zagięcia.
5. Rodzaj oświetlenia, który może być w nim zainstalowany (żyrandole, halogeny, lampy stropowe, LEDy, starpinsy). Jeśli
nad folią transparentną (półprzepuszczalną) umieścimy diody LED, sufit będzie świecić całą swoją powierzchnią.

Alteza

Intensywna czerwień
Odważne osoby, do swojego salonu, zamówić mogą sufit w kolorze intensywnej czerwieni. Uzupełni go nowoczesny obraz w tej
samej barwie. W przypadku czerwonego sufitu, zarówno ściany, jak i wypoczynek, powinny być w jasnej tonacji.

Czarny i okrągły
Dzięki listwom i profilom z aluminium, do których podwieszana jest docięta błona PVC, możemy stworzyć sufit w okrągłym
kształcie. Dodając do tego czarny kolor i lustrzaną folię, możemy stworzyć niebanalny element dekoracyjny. W takim suficie
będą dobrze odbijały się zarówno światła, jak i jasne ściany.
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Alteza

Klasyczna biel
Pomimo możliwości wykorzystania szerokiej palety barw, w pokoju dziennym zainstalować możemy biały sufit. Oczywiście w
przeciwieństwie do tradycyjnego, posiada efektowny połysk. Dzięki dodatkowemu rozświetleniu, stanie się interesującą
propozycją dla salonów, które urządzone są w stylu skandynawskim. Powinna znajdować się w nich także jasna podłoga i
cegła na ścianie.

Świecący sufit
Jeśli mamy trudności z doborem oświetlenia w salonie, zastanawiamy się czy wybrać żyrandol czy halogeny, to warto
zainstalować sufit napinany. Dzięki wykorzystaniu folii transparentnej (półprzepuszczalnej), źródłem światła może być sam
sufit, który świecić będzie całą swoją powierzchnią. Warunkiem jest umieszczenie nad nim diod LED.
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