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To καλοκαίρι θέλει χρώμα
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Απλώστε με ρολό στον τοίχο την ειδική για ταπετσαρίες φλις κόλλα. 
Ξετυλίξτε ένα-ένα τα φύλλα και κολλήστε τα προσέχοντας τις ενώσεις. 
Στρώστε την ταπετσαρία πιέζοντας ομοιόμορφα με λαστιχένιο κύλινδρο. 

 Σκουπίζετε με ένα πανάκι τις κόλλες που ξεχειλίζουν. 
 Με έναν στενό λαστιχένιο κύλινδρο πιέστε καλά τις ενώσεις των φύλλων. 
 Αφού στεγνώσει η ταπετσαρία εντελώς μπορείτε να αρχίσετε το βάψιμο. 

Υπάρχει μια εύκολη λύση που δεν 
απαιτεί κάποια ιδιαίτερη δεξιοτεχνία 
ούτε θα επιβαρύνει σημαντικά τον οι-
κογενειακό προϋπολογισμό σας.  Απλά 
θα ντύσετε τους τοίχους με μια κοινή 
(φλις) ταπετσαρία με ανάγλυφα σχέδια 
και μετά θα… ορμήσετε με τα ρολά και 
τα πινέλα σας απελευθερώνοντας το 
κρυμμένο από χρόνια και καταπιεσμένο 
καλλιτεχνικό σας ταλέντο. Τα ανάγλυ-
φα σχέδια δείχνουν λίγο πιο ματ από 
το φόντο και αυτό δημιουργεί όμορφα 
εφέ και σχεδόν μια τρισδιάστατη αίσθη-
ση. Μη φοβηθείτε τα έντονα χρώματα. 
Δουλέψτε με τόλμη και φαντασία. Δείτε 
το δικό μας παράδειγμα. Με τις ακτίνες 
του ήλιου και τη σωστή κατανομή του 
φωτός το λαμπερό πράσινο της μέντας 
έχει εξαφανίσει οριστικά τη μονοτονία 
των τοίχων. Και συνδυάζεται τέλεια με 
τη διακριτική, ουδέτερη απόχρωση του 
δαπέδου. 

Για να κόψετε τα νέα σοβατεπί, που ίσως τα θέλετε και λίγο 
φαρδύτερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φαλτσοκούτι  με 
μεγαλύτερες, ψηλότερες πλευρές που θα οδηγήσει με ακρίβεια 
την πριονιά σας. Και όπου χρειαστεί να κόψετε με τη σέγα, μην 
παραλείψετε να βάλετε μια ειδική για laminate πριονόλαμα.Τα 
κομμάτια του νέου σοβατεπί θα τα στερεώσετε με ατσαλόκαρφα 
αφού απομακρύνετε τις σφήνες-αποστάτες.

Οι ανοιχτόχρωμες σανίδες 
με τις μεγάλες διαστάσεις 
τους (1292x331 χιλ ) και 
τη δρύινη όψη δίνουν έναν 
χαρακτήρα αγροτόσπιτου και 
είναι έτσι στρωμένες που τα 
όμορφα νερά του ξύλου να 
«τρέχουν» απ` άκρη σ` άκρη 
χωρίς σχεδόν να διακόπτεται 
πουθενά η συνέχειά τους. 

Ανάγλυφες επιφάνειες σε ζωηρά χρώματα
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