JAK TANIO UDEKOROWAĆ
MIESZKANIE?

Ładne meble i kolorowe ściany nie wystarczą, aby nadać mieszkaniu charakteru. O jego
wyglądzie decydują detale — oryginalne dekoracje lub klasyczne ozdoby — w zależności od
tego, w jakim stylu chcemy utrzymać wnętrze. Z pozoru może się wydawać, że tego typu
dekoracje to niemały koszt. Nic bardziej mylnego! Ciekawe i oryginalne ozdoby można
wykonać samemu w domu lub kupić, wydając niewiele pieniędzy. Jak tanio udekorować
mieszkanie? Mam dla Was dzisiaj 10 niedrogich pomysłów na nadanie wnętrzom
charakteru.

Jak tanio udekorować mieszkanie?
Zacznę do tego, że zmiany wystroju wnętrza czy też po prostu jego urozmaicenia można
dokonać na różnych płaszczyznach — począwszy od ścian, przez meble, a kończąc na
przedmiotach codziennego użytku, które mogą przybierać rozmaite, nietypowe i fantazyjne
kształty. Dekoracje ścian stanowią przede wszystkim: fototapety, obrazy, plakaty czy też
naklejki.

Fototapety
W ostatnim czasie fototapety robią prawdziwą furorę. Na początek wyjaśnijmy jednak, czym
w ogóle one są. Najogólniej mówiąc, fototapety stanowią wielkoformatowe wydruki fotografii
cyfrowych. Mogą przedstawiać zarówno zdjęcia miejsc, jak i osób, a coraz częściej również
inne dowolne motywy. Fototapety mocuje się do ściany przy pomocy kleju (jak tradycyjną
tapetę), można również kupić fototapety samoprzylepne. Jeśli chodzi o rodzaj materiału, na
jakim są drukowane, to wybór jest spory. Fototapety mogą być papierowe, flizelinowe (są

trwalsze), winylowe lub lateksowe. Te ostatnie świetnie sprawdzą się w kuchni, ponieważ nie
chłoną wody i są odporne na ścieranie.

Jakie wnętrza udekorować fototapetami?
W zależności od wybranego wzoru fototapety będą pasowały wszędzie. Abstrakcyjne
motywy sprawdzą się w salonie, zdjęcia krajobrazów w gabinecie, delikatne wzory w
sypialni, a owocowe i warzywne motywy w kuchni.

Obrazy
Obrazy wybitnych autorów nie są tanie. Moglibyście więc pomyśleć, że coś jednak nie tak z
tymi moimi propozycjami taniego dekorowania mieszkania. Już Was uspokajam. Obraz
można namalować samemu. Będzie to o wiele tańsza opcja niż kupienie go w galerii sztuki.
Jeśli nie macie czasu albo po prostu malowanie nie jest Waszą mocną stroną, możecie
kupić fotoobrazy. Są one niedrogie, a najlepsze jest to, że istnieje możliwość wydrukowania
wszystkiego, co tylko Wam się podoba.

Plakaty
Fajną alternatywę dla obrazów stanowią plakaty. Prezentują się one świetnie zarówno w
sypialni, jak i w gabinecie. Jeśli chodzi o mnie, to szczególnie do gustu przypadły mi plakaty
czarno białe — z napisami motywacyjnymi oraz z mapą świata. I właśnie ten drugi
zamówiłam ostatnio w sklepie internetowym FOTEKS. Zaszalałam nieco, bo wymiary
mojego plakatu to 150 × 90 cm. Jakość wydruku jest świetna i pomimo dość dużego
rozmiaru plakat dotarł do mnie w idealnym stanie — i to już po kilku dniach od zamówienia.

Naklejki
Kolejną propozycją na tanie dekorowanie mieszkania, a konkretnie ścian, są naklejki.
Przyznaję, że jeszcze ich nie testowałam, ale oglądając aranżacje na internecie, jestem
zachwycona. Naklejki mają różne kształty i motywy, fajnie wyglądają w salonie —
przyklejone na ścianie powyżej sofy.

Lampki choinkowe
Lubicie atmosferę Świąt Bożego Narodzenia? Ja bardzo. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby
zachować ją nieco dłużej. O czym mówię? O dekoracji mieszkania lampkami choinkowymi.
Na pewno widzieliście już tego typu inspiracje. Moim zdaniem wygląda to świetnie —
szczególnie że lampki można powiesić na ścianie, na meblach, a także włożyć je np. do
słoika.

Potpourri
O potpourri pisałam Wam całkiem niedawno. Tego typu ozdoba spełnia dwie funkcje. Raz —
jest całkiem zgrabną dekoracją mieszkania, a dwa — odgrywa również rolę naturalnego
odświeżacza powietrza.

Suszone kwiaty
Potpourri to jedno, a suszone całe kwiaty to drugie. One również będą ładną dekoracją
każdego pokoju. Nie muszą znajdować się w wazonie, choć też będzie to fajne rozwiązanie.
U mnie suszone róże leżą po prostu na jednej z półek regału. Wygląda to super!

Własnoręcznie przygotowane dekoracje i stroiki
Jak tanio udekorować mieszkanie? Najlepiej przygotować samodzielnie różne ozdoby i
stroiki. Nie muszą być to tylko i wyłącznie okazjonalne propozycje, np. na Wielkanoc albo na
Boże Narodzenie. Stroik można przecież zrobić zupełnie bez okazji. Z jednej strony
zrelaksujesz się podczas jego przygotowywania i rozwiniesz swoją kreatywność, a z drugiej
zyskasz ładną i tanią ozdobę wnętrza. Do przygotowania domowych dekoracji można użyć
słoików, sznurków jutowych i innych elementów, których zazwyczaj w domu nie brakuje.

Żywe kwiaty we wnętrzach
Ten punkt jest tak oczywisty, że w sumie mogłam go pominąć. Dobrze dopasowane do
wnętrza kwiaty będą jego bardzo elegancką ozdobą. Do tego jeszcze ładna doniczka i z
klasycznej dekoracji może zrobić się niebanalny dodatek, nadający pomieszczeniu
charakteru.

Fantazyjne lampki nocne
Tym, co ostatnio zachwyciło mnie szczególnie, są nocne i biurkowe lampki w różnych
ciekawych kształtach. Ja moją lampę (która co prawda jest lampą fotograficzną, lecz u mnie
spełnia funkcję biurkowej) kupiłam już jakiś czas temu, ale przeglądając niedawno oferty
różnych sklepów, nie mogę wyjść z podziwu.

Mam nadzieję, że któryś z moich pomysłów na urozmaicenie wnętrza, przypadł Wam
do gustu. Napiszcie w komentarzach czy macie własne sposoby no to, jak tanio
udekorować mieszkanie.
* Wpis powstał przy współpracy ze sklepem FOTEKS

