Panele ścienne drewniane, czyli nowoczesny design na
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Nowoczesne trendy wnętrzarskie są mocno nasycone naturalnym drewnem. Nic dziwnego –
to w końcu szlachetny surowiec, który zapewnia trwałość na lata, jest piękny, a
jednocześnie przyjazny dla naszego zdrowia i środowiska.
W najnowszych projektach wnętrz można zauważyć tendencję do wykończenia drewnem wielu
elementów – od podłogi i mebli, aż po same ściany. Zaletą tego ostatniego rozwiązania jest swoboda
w proporcjach użytego materiału. Atrakcyjnie wyglądają zarówno panele drewniane na całej
ścianie, jak i ułożone tylko na wybranym fragmencie. Dzięki nim wnętrze jest przytulne, dlatego
idealnie pasują do salonu lub sypialni. Panele drewniane na ścianę są również elementem, które
optycznie powiększa wnętrze. Powinni więc sięgnąć po nie wielbiciele natury i modnego designu.
Panele ścienne drewniane – jakie wybrać?
To, jakie panele z drewna na ścianę będą najlepsze, zależy od efektu, jaki chcemy uzyskać.
Najlepszym rozwiązaniem jest montaż tej samej deski, którą użyto do wykończenia podłogi. Jeśli
ściana ma być efektowna, najlepiej postawić na wyraźny rysunek słojów lub nietypowe ułożenie
desek, co z powodzeniem zastąpi zwykłą, banalną tapetę. Panele można układać poziomo, pionowo
lub oryginalnie – pod skosem, za każdym razem kreując inspirujący wystrój. Należy jednak pamiętać,
że układ desek wpływa na wrażenia wizualne. Panele w poziomie poszerzą wąskie wnętrze, z kolei
pionowy układ sprawi, że pomieszczenie staje się wyższe.

Panele drewniane na ściane - jaki wybrać?
Jednolita kolorystyka i widoczność usłojenia powodują, że wnętrze zostaje wydłużone, a tym samym
optycznie powiększone. W przypadku ściany z paneli drewnianych modnie prezentuje się połączenie
ciemnego wybarwienia desek na ścianie i ciepłej barwy podłogi. Pozwala to utrzymać równowagę
kolorystyczną, zachowując przy tym dekoracyjny charakter drewna. W tym typie wykończenia
popularne stają się odcienie bielone. Taka barwa potęguje wrażenie przestronności wnętrza, jest
także zgodna z najnowszymi trendami aranżacyjnymi.
Deski na ścianę Barlinek – modny design i łatwy montaż
Deska Barlinecka doskonale spełnia swoją funkcję jako panele drewniane na ścianę. Każdy,
kto chce zastosować taki element w swoim wnętrzu, może wybierać spośród wielu różnorodnych
odcieni drewna. Bogata oferta Barlinka obejmuje zarówno deski bielone, jak również w naturalnych i
ciepłych wybarwieniach lub ciemniejszych czy nieco egzotycznych kolorach. Atutem Deski
Barlineckiej do wykończenia ściany jest łatwość montażu. Jest ona mocowana za pomocą specjalnie
zaprojektowanych klipsów. Dzięki nim ułożenie drewnianej konstrukcji na ścianie jest bezpieczne i
zajmuje znacznie mniej czasu niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań z użyciem kleju. Piękny
wygląd drewnianej ściany wykonanej z Deski Barlineckiej zapewni regularna pielęgnacja
dedykowanymi produktami marki.
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