D e ko r at í v n e ú p r a v y s t i e n
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Uvítali by ste vo vašom
interiéri výraznejšiu
zmenu? Nemusíte
prestavovať nábytok,
či kupovať nový, alebo
vymýšľať komplikované
riešenie celého priestoru.
Zamerajte sa na steny.
Pocit novosti, sviežosti
a zásadnú zmenu
atmosféry dosiahnete
omnoho rýchlejšie
a jednoduhšie. „Vyfarbite
ich.“
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C
Umenie

Dekoratívne úpravy stien je veľmi široký
pojem. Existuje množstvo rôznorodých
techník, veľa možností. Povrchové úpravy
či nátery môžu mať rôzne štruktúry, farby,
vzory… Výsledný efekt je závislý od použitých materiálov, druhu podkladu ale hlavne od šikovnosti a zručnosti samotných
realizátorov. Kadá stena sa pod ich rukami, pri zachovaní najvyššieho štandardu
kvality pomocou špičkových technológií,
mení na originálne dielo. Môžme hovoriť
o úžitkovom umení.

Netradičné povrchové úpravy
Moderné materiály a technológie dovoľujú popusiť uzdu fantázii. Každý štvorcový
meter sa stane originálnym výtvorom šikovných rúk skúsených majstrov. Pozrieme sa bližšie na najpoužívanejšie druhy
dekoratívnych úprav.
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Benátske stucco, tiež nazývyné ako benátsky mramor, stucco veneziano, marmorino. Jemná, prirodzená štruktúra materiálu v kombinácií svetla a tieňov zvýrazní
farebný nádych. Moderná technológia výroby materiálu na báze silikátov a akrylov
s prírodnými minerálmi, zaručuje dlhú životnosť, vysokú tvrdosť a oteruvzdornosť.
Vďaka svojim vlastnostiam nájde svoje
miesto aj v prostredí, kde sa požaduje
odolnosť voči vode, priepustnosť vodných
pár. Vo väčšine prípadov môže nahradiť
keramické obklady. Je dokonale hladký
a bez problémov ho možno umývať. Vyzerá veľmi zaujímavo a reprezentatívne.
Základnými vlastnosťami sú vysoký lesk,
rýchla realizácia, hrúbka len cca 1–2 mm.
Hodí sa na všetky podklady.
Pohľadový betón, v poslednej dobe prešiel
radikálnymi zmenami, najmä v oblasti
použitia. Z výlučne stavebného materiálu
sa stal architektonickým prvkom interiéru. Tu už nie sú dôležité jeho technologické vlastnosti, ale vzhľad. V súčasnosti
je aj imitácia tohoto materiálu moderná
a veľmi žiadaná. Steny sú realizované na
základe cementových stierok, alebo PanDomo.Vytvorenie imitácie betónu, betónový look je dosiahnutý zladením farebnosti, štrukrúry a lesku povrchu tak aby
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2 Originálne stvárnenie stien systémom
PanDomo vnesie do interiéru jedinečnú
atmosféru.

Je moderný systém pre úpravy povrchov.
Steny realizované systémem PANDOMO®
se vyznačujú nekonečnou kreativitou,
ktorá je ponechaná len a len na fantázii
a predstavivosti klienta. Atypické schodiská, sprchové kúty, steny, krby, oblúky, oblúkové steny, priestorové prvky, parapety,
doplnky atypického nábytku, prvky v interiéri… Základnými vlastnosťami sú neobmedzená škála farieb, vysoká pevnosť,
odolnosť, umývateľnosť… a atraktívny
vzhľad.

3 Nápaditou a atraktívnou úpravou stien sú
plastické štruktúry.

4 Bežnými i netradičnými voľbami
povrchových úprav máme možnosť dotvoriť
a zvýrazniť priestor. Materiálom 21. storočia
sa v minimalistických interiéroch stal
pohľadový betón.

5 Netradičné povrchové úpravy spájajú
technické požiadavky na kvalitu a úplnú
tvorivú nezávislosť.

Plastické štruktúry
Na tvarovanie podkladov sa používajú
kvalitné zmesi na základe cementu ale6

1 Úprava interiérových stien zahŕňa
nespočítateľné možnosti. Správnym výberom
farieb a rôznymi maliarskými technikami
dokážeme významným spôsobom
podčiarknuť jeho osobitosť.

PanDomo

Túžite po zmene?

elý svet okolo je farebný a plný rôznorodých štruktúr, ani
príroda nie je dokonale hladká a biela. Preneste kúsok farebnej prirodzenosti do vášho
interiéru. Vhodne zvolené materiály a farebné odtiene odzrkadlia váš vkus a predstavy.
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sa čo najviac podobal skutočnému betónu – podľa požiadaviek zákazníkov. Hrúbka stenových úprav je cca 1–3 mm. Aj tu
je možnosť finálnej úpravy odolnej voči
vode, vhodnej aj do kúpeľní.

6 Dekoratívny náter môže nahradiť
7

keramické obklady aj v prostredí, kde sa
požaduje odolnosť voči vode. Bez problémov
ho možno umývať. Štruktúra nejlepšie
vynikne pri zmene uhla pohľadu, dôležitá je
hra svetla a tieňov.

7 Vzory na stenách vyzerajú veľmi
zaujímavo a netradične.

bo sadry. Tieto sú upravované rôznymi
druhmi špachtiel a hladítok na požadovanú štruktúru. Na podklad sa dá tak isto
použiť sklotextilná tapeta, ktorá vytvorí
pravidelnú, jemnú štruktúru. Následne
sa aplikujú farby (umývateľné, metalické,
trblietavé a pod.). Nakoniec je možné dielo upraviť tak aby bolo vode a oteruodolné a tým použitelné napríklad v kuchyni,
alebo kúpeľni.
Výhodou je, že sa dajú použiť aj na nerovné podklady, ako sú napríklad staré
omietky. 
Text: Ing. arch. Marta Slováková v spolupráci s 4IMAGE Foto: 4 IMAGE s. r .o., Železná 8, 821 04 Bratislava,
Showroom: Legionárska 2, Bratislava, www.4image.sk
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