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5 trendów wnętrzarskich 2018 - co będzie na topie?

Z początkiem nowego roku często zastanawiamy się, jak odnowić lub odświeżyć mieszkanie. Planując zmiany w
naszych czterech kątach, warto sprawdzić, jakie rozwiązania będą modne w nadchodzącym sezonie. Poznaj 5
najciekawszych trendów, które będą dominować w 2018 roku!
Urządzając wnętrze w 2018 roku, będziemy mogli puścić wodze fantazji. Ważny będzie nie tylko design, ale także
funkcjonalność rozwiązań. Architekci coraz częściej w pomieszczeniach starają się osiągnąć efekt przytulnej
nowoczesności, łącząc innowacje i oryginalność z tradycją i użytecznością. Czego jeszcze możemy się spodziewać?
Beton w innym wydaniu
Beton architektoniczny od jakiegoś czasu króluje we wnętrzach. Nic w tym dziwnego – materiał dobrze odnajduje się
nie tylko w industrialnych aranżacjach, ale również w nowoczesnych, minimalistycznych i skandynawskich
stylizacjach. Do tej pory przede wszystkim używany był do wykończenia podłóg oraz ścian. W 2018 r. przyszedł czas
na bardziej dyskretne formy, takie jak dodatki, doniczki, meble, a nawet okleiny okienne. Projektanci zaczynają
wykorzystywać beton w coraz bardziej wyrafinowany sposób, dzięki czemu ukazują jego nowe oblicze.
Beton architektoniczny jest bardzo popularny wśród Polaków. W ofercie Oknoplast klienci znajdą okleinę do okien
Grey Beton, która idealne sprawdzi się np. we wnętrzach w stylu skandynawskim czy industrialnym – mówi Mike
Żyrek, Kierownik Działu Rozwoju Produktu Grupy Oknoplast. – Okleina odwzorowuje monochromatyczną
kolorystykę betonu. Jest to nasze nowe rozwiązanie, dzięki któremu można nadać mieszkaniu oryginalnego charakteru.
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W ostatnich latach w kraju rośnie zainteresowanie oknami PVC w różnych niespotykanych barwach. Dlatego w tym
sezonie zdecydowaliśmy się wprowadzić także okleinę w modnym kolorze czarny mat, dzięki któremu z łatwością
osiągniemy efekt eleganckiego i luksusowego wnętrza.
Motywy roślinne i dużo zieleni
W 2018 roku popularne będą desenie kwiatowe, najlepiej w rozmiarze XXL. Zagoszczą one na tapetach, a także w
dodatkach, takich jak poduszki, poszewki czy firany. Najczęściej będziemy wybierali egzotyczną roślinność, dzięki
której poczujemy się w swoim domu jak w niezwykłym ogrodzie lub dzikiej dżungli. Ważnym dodatkiem będą także
naturalne rośliny – przede wszystkim te naprawdę duże, np. palmy.
Jeszcze więcej światła i przestrzeni
W nowym roku postawimy na przestrzeń. Ważną rolę będą tutaj odgrywały duże okna, dzięki którym do naszych
pomieszczań będzie wpadało więcej światła. Niewątpliwie wielkoformatowe przeszklenia od podłogi aż po sam sufit są
bardzo efektowne. Montaż takich okien pozwoli nam zatrzeć granice między wnętrzem a przestrzenią wokół domu.
Specjalna konstrukcja drzwi tarasowych HST pozwala na tworzenie spektakularnych przeszkleń o maksymalnej
powierzchni prawie 14 m2 – tłumaczy Mike Żyrek z Grupy Oknoplast. - Otwierane skrzydło może mieć nawet do 3 m
szerokości, a drzwi, pomimo dużego rozmiaru i pokaźnej wagi, otwierają się z łatwością. Takie rozwiązania
wykorzystuje się zazwyczaj w salonie z widokiem na piękny ogród. Warto jednak zauważyć, że coraz więcej osób
decyduje się także na domy, w których jest więcej elementów przeszklonych niż ścian. Ten trend będzie się dalej
rozwijał w przyszłych latach, podobnie jak wzrastająca liczba ogrodów zimowych zwiększających przestrzeń
funkcjonalną domu.
W 2018 r. przestrzeń będziemy starali się także powiększyć dzięki odpowiedniemu rozplanowaniu pomieszczeń i
efektownym dodatkom, takim jak przeszklony stół, duże lustra czy liczne punkty świetlne. Każdy z tych elementów
wpływa na optyczne zwiększenie powierzchni mieszkania.
Odważne połączenia kolorystyczne
Specjaliści Instytutu Pantone co roku przedstawiają najmodniejsze barwy na najbliższe 12 miesięcy. Według prognoz
instytutu kolorem roku 2018 będzie odcień fioletu o nazwie Ultra Violet. Konsumenci w ostatnich latach przekonali się
do oryginalnych barw, także projektanci i architekci prezentują coraz więcej kolorów w swoich kolekcjach. W tym roku
modne będą przede wszystkim odważne połączenia kolorystyczne. Najnowsze trendy zachęcają do miksowania
ciepłych i zimnych odcieni – np. zimnego niebieskiego z ciepłym pomarańczowym lub klasycznego granatu z
lawendowym różem. Warto postawić również na mocny kolor czerwony, np. w formie dodatków lub mebli.
Pomidorowoczerwony fotel idealnie sprawdzi się w industrialnym, szarym wnętrzu.
Personalizacja wnętrz
Pamiętajmy o tym, żeby zawsze personalizować swoje cztery kąty. Mieszkania muszą być dopasowane do nas samych.
Trendy i nowości powinny być punktem wyjścia do stworzenia idealnego domu, w którym będziemy czuć się dobrze
każdego dnia. Dlatego też patrząc na trendy, z całą pewnością stale rozwijane będą rozwiązania Smart Home, które z
biegiem czasu zaczną stawać się codziennością w codziennym użytkowaniu, a ich dostępność znacznie wzrośnie.
Sterowanie za pomocą smartfona nie będzie już niczym innowacyjnym. Wkrótce nasze sprzęty domowe będziemy
obsługiwać za pomocą głosu, czego przykładem już są okna i drzwi marki Oknoplast.
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