
dekorace. Pomocí samolepky lze snadno

osobitě dekorovat interiér, aplikovat lze

také na nábytek a jiné rovné povrchy. 

VYUŽITÍ
Tapety najdou uplatnění v jakémkoli inter-

iéru. Používají se do bytů, restaurací, kan-

celáří a hotelů. Patří do luxusní kategorie

zařizovacích předmětů, odpovídá tomu

však i jejich cena. 

Materiál tapet je prodyšný a zabraňuje

vzniku plísní, nepodporuje hromadění

vlhkosti. Dvouvrstvá struktura má dobré

zvukově izolační vlastnosti. Tapety mohou

být praktickým řešením na křivé a kazové

zdi. Na velmi křivé zdi je lepší zvolit reliéf-

ní nebo ražené tapety, hladké by křivost

ještě zvýraznily.

Většina tapet se lepí speciálním lepid-

lem, samolepící tapety jsou vhodné na

menší plochy a také pro renovaci nábyt-

ku např. na dvířka. Instalace tapet je

v porovnání s původními papírovými

tapetami výrazně jednodušší, nedochází

ke srážení navlhčených tapet. Lepení je

čistší a zvládne ho svépomocí každý

kutil. Tapety lze použít do všech míst-

ností – do koupelny, kuchyně a na WC se

doporučují voděodolné vinylové omyva-

telné tapety, které plnohodnotně nahra-

dí keramický obklad.

Nové tapety jsou určeny především na

doplnění interiéru, např. zvýraznění jedné

zdi. Zvláště tmavé odstíny nejsou vhodné

pro vytapetování celého pokoje. Při

nevhodném umístění by nevynikl nádher-

ný vzor. Do menších místností se doporu-

čuje volit drobnější textury, velké a výraz-

né vzory interiér opticky zmenšují. 

Zahoďte předsudky a vyzdobte svůj interi-

ér tapetami třetího tisíciletí. Rozhodně vás

nezklamou. ■

Foto archiv firem ...............
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Moderní tapety třetího tisíciletí se derou

do našich interiérů. Vynikají nápaditým

designem a vynikajícími užitnými vlast-

nostmi. Zatímco původní tapety byly slo-

ženy z jedné vrstvy papíru a velmi obtížně

se s nimi manipulovalo, současné materiá-

ly tapet jsou rozmanité. Zdvojená vrstva

materiálu zajišťuje tvarovou stálost, delší

životnost a snadnou údržbu. Lákavější

vzhled a designové ztvárnění skvěle dopl-

ňuje jakýkoli interiér. Setkáváme se s viny-

lovými, vliesovými, textilními, korkovými,

ale také hedvábnými nebo jutovými tape-

tami. 

JE Z ČEHO VYBÍRAT
Dnešní tapety jsou charakteristické plastič-

ností. Velmi často se setkáváme s matným

podkladem a lesklým vzorem. Typické

jsou výrazné barvy a vzory 30. a 60. let

minulého století. Výrobci se nechali inspi-

rovat japonským stylem, barokem a neoba-

rokem. Objevují se květinové motivy, nej-

častěji růže, chryzantémy, vrací se téma

retra a grafické vzory (pruhy, kolečka...).

V kontrastu moderního minimalistického

interiéru najdou uplatnění tapety v zámec-

kém stylu. Zajímavé jsou série s motivy

doplněnými o perličky, s kovovým efek-

tem – nádechem zlata, platiny, bronzu,

mědi, rzi. Tapety nejsou potištěny, ale bar-

veny, aby vynikl prostorový efekt. Mohou

mít strukturu a nerovný povrch připomí-

nající písek, granit, mramor. Tvz. přetíratel-

né tapety jsou určeny k finálnímu dobar-

vení pomocí disperzní barvy. Vybíráme

tedy pouze vzor, válečkem tapetu běžným

způsobem i opakovaně vymalujeme. 

Kromě velkoplošných tapet se ve větší

míře rozšiřují také samolepící nástěnné
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Stavební materiály

Tapety třetího
tisíciletí

Tapety nejsou v našich
interiérech žádnou novinkou.
Mnozí však na ně po špatných
zkušenostech s tapetováním
v 70. letech zanevřeli. Nyní
přicházejí nové materiály,
vzory a technologie. Tapety
jsou zpět.


