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Díszítõelemek a lakásban

Ha lakásépítésbe
vagy felújításba fogunk, ma már
számtalan anyag áll rendelkezésünkre ahhoz,
hogy egyedit és különlegesen szépet
alkossunk.

Már a tervezéskor célszerû
végiggondolni, milyen anyagokat akarunk alkalmazni. A beltéri díszítõelemek
elõnyösen változtatják meg a helyiség
esztétikai hatását. A díszlécek
és rozetták polisztirolból és
poliuretánból készültek. Könnyûek, egyszerûen vághatók, és némi
szakértelemmel magunk is elvégezhetjük a
díszítést. A számtalan
lehetõségnek csak fantáziánk szabhat határt.

Ha a
választandó díszléc szélességérõl
nem tudunk dönteni, akkor a következõk segíthetik a
választást: a helyiség méretei,
elsõsorban magassága és szélessége.
Alacsony helyiségbe nem célszerû túl széles
díszprofilt választani, hiszen az optikailag még
alacsonyabbá teszi a teret. Ugyanez a helyzet a keskeny
elõszobáknál, fürdõknél stb. Viszont
akkor is helytelenül járunk el, ha például
egy nappaliba túlságosan keskeny díszlécet
választunk. Meghatározó lehet még a
mennyezet és az oldalfal által bezárt szög
vagy ív nagysága.

A lécek
vásárlásakor nézzük meg a profilok
specifikus mennyezeti és fali szárméretét.
Ez pl. a Giselle (G4) profilnál a következõ:

Ha
minden szempontot figyelembe vettünk, kiválasztottuk a
megfelelõ díszítõelemeket, nekifoghatunk a munkának.
Ma már számtalan jó szakember közül
választhatunk, akik segítenek a tervezésben,
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kiválasztásban és a díszítõelemek
felrakásában.

Ha mégis
úgy döntünk, hogy magunk végezzük el
munkát, akkor a következõket kell figyelembe vennünk:

A díszlécek
és rozetták felragasztásához jól
tapadó, por- és zsírmentes alapfelületre
van szükség. Gipszkartonlemez, vakolat vagy forgácslemez
egyaránt megfelelõ. Ha a falakat tapétázni
kívánjuk, akkor legjobb a léceket és a
rozettákat már a tapétázás elõtt
feltenni. A mûvelethez gérládára,
finom fogazású fûrészre, csapózsinórra,
szögmérõre és ragasztóra van szükségünk.

Ha mindent
beszereztünk kezdõdhet a munka.
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