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Najważniejsze trendy wnętrzarskie w 2019 roku

W ostatnich latach w polskich domach na stałe zagościł styl skandynawski. W bieżącym roku projektanci zdecydowali
się jednak na kolorystyczną rewolucję, proponując niepowtarzalną paletę barw i wyjątkową estetykę. Jakich nowości
możemy spodziewać się wiec w tym sezonie? Przedstawiamy trendy, które odmienią wystrój naszych czterech ścian w
2019!

Kolory natury
Obecny rok stawia na intensywne barwy. Projektanci odchodzą od ponadczasowych, bezpiecznych rozwiązań i
proponują terapię kolorami. Dominować ma ciemna zieleń oraz intensywny niebieski. To ukłon w stronę natury, a
odcienie te pozwalają stworzyć przyjazny wystrój pokoju. Bardzo modne dotychczas wnętrza stylu skandynawskiego
ustąpią miejsca barwnym gamom. Rekomendowanym rozwiązaniem jest stworzenie pomieszczenia w jednej
kolorystyce bądź zastosowanie określonej palety na ścianach oraz meblach i dodatkach.
Marka Pantone kolorem roku 2019 ogłosiła Living Coral, co oznacza „afirmujący życie koral”. Ściany i dodatki w tym
odcieniu mają motywować do zmian i dawać pozytywną energię. Świeżości mieszkaniom dodadzą także pastelowe
barwy, takie jak jasnoliliowy, seledynowy czy jasnożółty. Pojawi się również czerń, zarówno w błysku, jak i w macie –
zwłaszcza w przypadku mebli kuchennych czy łazienek w stylu spa.
Skandynawskie boho
Choć połączenie to wydaje się na pierwszy rzut oka dość nieprawdopodobne jest jednak możliwe. Punktem wyjścia są
białe ściany i meble z naturalnego drewna. Surowy styl z północy przełamany zostaje nutą hipisowskiego szaleństwa.
Jeśli chcemy wprowadzić drobne zmiany do naszego wnętrza, to dobrze sprawdzą się tutaj np. okleiny okien PVC
idealnie imitujące drewno.
– Decyzja o wprowadzeniu ciepłych barw do pomieszczeń niekoniecznie musi oznaczać konieczność wymiany okien na
drewniane. Stolarka PVC charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami i trwałością. Praktycznym i efektownym
rozwiązaniem będzie więc dobór oklein doskonale imitujących drewno – tłumaczy Mike Żyrek, Dyrektor Działu Badań
i Rozwoju w Grupie OKNOPLAST. – Dlatego jako OKNOPLAST zdecydowaliśmy się zaproponować klientom okleiny
Real Wood, które nadają wnętrzu nowego charakteru. Dostępne są w dwóch kolorach – złoty dąb oraz orzech, dzięki
strona 1 / 2

newss.pl

Najważniejsze trendy wnętrzarskie w 2019 roku

czemu znajdą zastosowanie w wielu wersjach aranżacyjnych.
W stylu scandi-boho nie może zabraknąć ponadto żywych roślin, zwłaszcza w rozmiarach XXL – takich jak monstera
czy dracena. Wyróżnikiem jest tutaj bogactwo kolorowych dodatków. Jeśli boho, to oczywiście etniczne szkatułki,
poduszki i wzorzyste dywany. To styl idealny dla fanów minimalizmu, którzy wraz z nowym rokiem postanowili
wprowadzić do swoich domów trochę barw.
Jasno, coraz jaśniej!
Ciągle modne pozostają bardzo duże przeszklenia – od podłogi aż po sufit, bez żadnych przecinających szkło ram. Aby
wpuścić do domu jak najwięcej światła, można zamontować przy tarasie drzwi przesuwne o i dużej powierzchni szyb,
takie jak model OKNOPLAST HST Pozwalają one także zatrzeć wizualną granicę między pomieszczeniem a
ogrodem, co umożliwia przebywanie bliżej natury.
OKNOPLAST
press box
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