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Szk?o dekoracyjne – zastosowanie i aran?acje

Zastosowanie i aran?acja szk?a dekoracyjnego krok po kroku
Szk?o jest wykorzystywane przez cz?owieka od stuleci. Dzi?ki niemu uzyskiwano lepsze do?wietlenie,
lekko?? przestrzeni. Szklane pod?ogi i balustrady s? doceniane za walory u?ytkowe.
W ci?gu ostatnich pi?ciu lat na rynek wprowadzono wiele wyrobów z nowoczesnego szk?a do stosowania
przy wyka?czaniu wn?trz. Du?ym zainteresowaniem inwestorów ciesz? si? specjalne szklane kabiny
prysznicowe, czy wanny.

Co wyró?nia szk?o dekoracyjne, jako rodzaj szk?a?
Szk?o dekoracyjne jest specjalnym rodzajem szk?a, które mo?e by? przeznaczone do upi?kszenia
przestrzeni mieszkania lub domu. Takim rodzajem szk?a jest szk?o laminowane.
Dekoracje ze szk?a s? nanoszone za po?rednictwem folii, która jest umieszczana pomi?dzy taflami szk?a.
Stosuje si? tak zwane inserty, materia?y dekoracyjne do laminowania w szkle. Inserty mog? by? tkaninami,
siatkami metalowymi, imitacj? kamienia, a tak?e materia?ami o organicznym charakterze jak li?cie. Co

wa?ne, mo?na laminowa? pomi?dzy szybami dowolne materia?y p?askie, które daj? si? zatopi? w folii
znajduj?cej si? mi?dzy szybami.

Gdzie warto u?y? szk?a dekoracyjnego przy wyka?czaniu wn?trz?
Obecnie daje si? wyró?ni? przynajmniej kilka zastosowa? szk?a przy wyka?czaniu wn?trz. Te
najpowszechniejsze u?ycia s? nast?puj?ce:
Szk?o dekoracyjne do kuchni mo?na umie?ci?, jako ?cienne panele. Zamiast kafli ceramicznych,
które tradycyjnie umieszcza si? nad blatem roboczym, mo?na zdecydowa? si? na szk?o. Szk?o ma
wiele zalet, mi?dzy innymi: jest bardziej modne, oraz pozwala na wykonanie nowoczesnej aran?acji
przestrzeni kuchennej. Dekoracyjne szk?o do kuchni jest pozbawione fug, jego powierzchnia jest
g?adka, przez co daje si? ?atwo utrzymywa? w czysto?ci w przeciwie?stwie do kafelek, które trzeba
dok?adnie czy?ci?, a i tak efekt nie jest taki jaki by? powinien. Sam monta? szk?a do ?ciany jest szybki
i bezproblemowy, czego nie mo?na powiedzie? o uk?adaniu kafelków. Najcz??ciej materia?y do
wydruku pochodz? ze specjalnych baz, które oferuj? znakomitej jako?ci fotografie, pó?niej
wykorzystywane do projektu oszklenia danej kuchni. Szk?o dekoracyjne w kuchni jest rozwi?zaniem
nowoczesnym, zapewniaj?cym powi?kszenie optyczne pomieszczenia oraz nowoczesny design.
Szk?o dekoracyjne do ?azienki mo?e by? umieszczone w kabinach prysznicowych, lustrach lub
ok?adzinach ?ciennych. Kabiny prysznicowe mog? mie? ró?ny kszta?t, przez co ich zabudowa ze szk?a
przybiera form?: parawanu w kszta?cie litery I lub L, drzwi do wn?ki z prysznicem. Dzi?ki temu
mo?na nanie?? na szyb? dowolne dekoracje ?azienkowe, które upi?ksz? ?azienk? i nadadz? jej
odpowiedniego wystroju. Oprócz dekoracji, wysokiej jako?ci szk?o sprawia, ?e jest ?atwo zmywalne,
co nie przysparza k?opotu przy sprz?taniu zacieków i brudu. Tak?e lustra mog? by? ?adnie ozdobione
elementami dekoracyjnymi typu ro?linnego lub morskiego. Odpowiednio dobrane kafle ?azienkowe
dobrze b?d? wspó?gra?y z tego typu szk?em. ?azienka to nie tylko lustra kabiny prysznicowe. Za
pomoc? dekoracyjnego szk?a mo?na postawi? ok?adziny ?cienne, które zast?puj? tradycyjnie uk?adane
w ?azience kafle na ?cianach. Szk?o dekoracyjne na ?cian? mo?e by? eleganckie, ale jest tak?e ?atwe
w utrzymywaniu codziennej czysto?ci. Szk?o jest montowane albo za pomoc? oku?, albo przy pomocy
specjalistycznego kleju w bezpo?redni sposób na ?cian?.
Szk?o dekoracyjne do salonu to przyk?adowo ?cienne dekoracje do salonu,które s? oryginalnym
pomys?em, aby urozmaici? jego wn?trze. Mo?na to uczyni? na wiele sposobów, ale rozwi?zaniem
wyj?tkowym s? szklane panele, na których umieszczone s? obrazy. Sama obecno?? szk?a w salonie
nadaje mu nowoczesno?ci oraz eleganckiego wygl?du. Efekt jest jeszcze bardziej zauwa?alny, je?li na
szk?o na?o?y si? specjalne grafiki. Tylko od gospodarza zale?y jaka b?dzie to grafika, musi ona by?
dostosowana do wygl?du salonu oraz mebli si? w nim znajduj?cych. To bardzo istotne, aby nie
zaburza? harmonii kolorystycznej miejsca.
Szk?o dekoracyjne na stó? to kolejne dobre wykorzystanie szk?a do urz?dzania wn?trza domu,
mieszkania. Przyk?adowo mog? by? to szklane blaty. S? one wytrzyma?e i nie daj?ce si? rysowa?, co
nie spowoduje wymiany blatu na nowy. Szk?o na stole jest ?atwe w utrzymaniu oraz nie wymaga
piel?gnacji. Jest tak?e odporne na dzia?anie promieni s?onecznych, co nie powoduje wyblakni?cia
materia?u, wi?c mo?e on s?u?y? przez d?ugie lata domownikom.

Jak wi?c wida?, szk?o mo?e by? u?yte na przynajmniej kilka sposobów do wyka?czania wn?trz. Obecnie tak
naprawd? w ka?dym pomieszczeniu domu, mieszkania mo?na je stosowa?. Idealnie sprawdzaj? si? szk?a w
?azienkach, kuchniach, salonach, ale i pokojach gabinetowych.
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