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S T Y L  L O F T O W Y
Loftowe wnętrze z użyciem płyt

betonowych i cegły

M I Ę K K I E
Ś C I A N Y

Panele tapicerowane Incana SOFTI w
szybki sposób odmienią każde

wnętrze

kamień dekoracyjny  -  cegła dekoracyjna  -  płyty betonowe  -  panele tapicerowane 

E L E W A C J A
Płytki elewacyjne

Ś C I A N A  Z A  T V
Dekoracja ściany z telewizorem przy

użyciu płytek
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https://incana.pl/dekoracja-sciany-z-telewizorem-przy-uzyciu-plytek-szybki-i-elegancki-efekt/


TREŚCI

Miękkie ściany
SZYBKI SPOSÓB NA ODMIANĘ

POMIESZCZEŃ

Elewacja
JAK ODMIENIĆ WYGLĄD

ELEWACJI

Styl loftowy
CZYLI CEGŁA I  BETON

Ściana za TV
DEKORACJA ŚCIANY Z TELEWIZOREM 

PRZY UŻYCIU PŁYTEK
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Produkt, który w prosty sposób odmieni Twoją ścianę.
Panele są przede wszystkim bardzo łatwe w montażu.
Oprócz tego, bez trudu można dopasować ten element
wykończenia do stylu, w jakim zaaranżowano całe
wnętrze. Wynika to z ogromnego wyboru kolorów i
wzorów paneli. Takie wykończenie ściany jest bardzo
funkcjonalne i stanowi atrakcyjną wizualnie ozdobę. 
Łatwo też utrzymać je w czystości, a w porównaniu do
klasycznych płytek są o wiele bardziej odporne na różnego
rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Panele tapicerowane
pozwalają w nieskomplikowany sposób ocieplić wnętrze,
gdyż stanowią dodatkową warstwę izolacyjną. Wykazują
one także zdolność pochłaniania dźwięków, co szczególnie
zainteresuje osoby posiadające w mieszkaniu bardzo
cienkie ściany.

MIĘKKA
ŚCIANA

Panele tapicerowane

Panele tapicerowane to produkty, które
wykorzystasz jako wezgłowie łóżka,
dekoracja pokoju. Sprawdzą się w
sypialni, przedpokoju czy pokoju dziecka.
Jest to świetny wybór do nowoczesnych
jak i bardziej eleganckich wnętrz.
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WYDZIELENIE STREF

ZAGŁÓWEK ŁÓŻKA

Sposobów na udekorowanie ścian wewnętrznych jest
naprawdę dużo. Obok tradycyjnych rozwiązań w postaci
farb czy tapet, coraz większą popularnością cieszą się
mniej standardowe metody zaaranżowania tej przestrzeni.
Hitem ostatnich kilku miesięcy są chociażby panele
tapicerowane. Dostępne w wielu kolorach i wzorach
skutecznie nadadzą wybranemu wnętrzu ekskluzywnego
charakteru. 

Czyszczenie paneli tapicerowanych 
Utrzymanie paneli tapicerowanych w czystości nie jest
specjalnie trudne. Wiele zależy od tego, jakim materiałem
obito okładzinę. Panele tapicerowane marki INCANA są z
tkaniny, która charakteryzuje się łatwym czyszczeniem.
Gdy panele się zakurzą należy delikatnie je wyczyścić np.
przy użyciu odkurzacza. Wszelkie plamy należy z kolei
usuwać na mokro miękką gąbką nasączoną bardzo
delikatnym detergentem. Unikać należy przy tym
szorowania i nadmiernego polerowania jednego punktu
panelu, gdyż łatwo w ten sposób doprowadzić do
powstania przebarwień. 
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Każdy rozsądny rodzić z chęcią pokryje ściany łóżka lub kącika zabaw dla dzieci miękkim panelem, chroniącym
energiczne pociechy, przed uderzeniem się o twardą powierzchnię.

POKÓJ
DZIECIĘCY

Panele tapicerowane SOFTI do pokoju dziecka to super pomysł! Możesz je dobrać w kolory, które dziecko uwielbia, a
jednocześnie takie, które będą je uspokajać. Do wyboru mamy aż 11 standardowych kolorów. Bez trudu wśród oferty
Incana SOFTI znajdziesz inspiracje dla chłopca i dziewczynki. W łatwy sposób można dobrać coś wyjątkowego i
pasującego do danego pokoju oraz umeblowania.
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DEKORACJA 
Panele tapicerowane nadają wnętrzom elegancki, a
nawet luksusowy charakter. Można stosować je jako
formę dekoracji, wypełniając nimi wnękę w
korytarzu czy tworząc z nich niepowtarzalną
mozaikę

POPRAWA AKUSTYKI 
Ze względu na miękkość tkaniny i zastosowaną
gąbkę, panele tapicerowane doskonale pochłaniają
dźwięki. 

SZYBKI SPOSÓB NA
PRZYTULNE I CICHE
MIEJSCE

ZOBACZ WIĘCEJ NA
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Dlaczego warto zdecydować się na płytki? 

Okładzina zewnętrzna stworzona z płytek ma kilka
istotnych zalet. Przede wszystkim – jest stosunkowo
łatwa w montażu, a uzyskany dzięki niej efekt robi zwykle
piorunujące wrażenie. Ponadto płytki dekoracyjne
stanowią skuteczną ochronę dla ścian budynku. Są one
odporne na opady, upały, mróz i inne niekorzystne
warunki atmosferyczne. Nie trzeba ich zatem wymieniać
co kilka lat. Warto do tego dodać, że wybór
poszczególnych modeli płytek jest obecnie ogromny i bez
problemu można dobrać je do każdego rodzaju budynku.

ELEWACJA

Wykorzystując płytki dekoracyjne można
ozdobić nie tyko ścianę (czy jej fragment np.
przy drzwiach wejściowych), ale także mur,
komin, cokoły albo taras. 
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Dzięki nowoczesnym i stylowym materiałom dekoracyjnym można samodzielnie zmienić wygląd elewacji
domu. Wystarczy zastosować kamień dekoracyjny, płyty betonowe lub np. imitację cegły.

Nowoczesne elewacje zakładają łączenie wzorów i kolorów, co pozwala np. na zastosowanie płytek tylko na
fragmencie ściany. Najczęściej wykańcza się w ten sposób niektóre elementy domu, jak np. murki, słupy, wnęki,
wszelkie uskoki budynku, opaskę wokół drzwi wejściowych, fragmenty ścian przy schodach i podestach. Płytki
elewacyjne sprawdzą się też jako okładzina cokołów czy parapetów.

ZOBACZ FILM
INSTRUKTAŻOWY
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CEGŁA ELEWACYJNA 
NIE WYCHODZI Z MODY

Prawdziwym hitem ostatnich lat są elewacje wykonane z cegieł, a w zasadzie z płytek imitujących ten rodzaj budulca.
Okładziny te świetnie wyglądają chociażby na odnowionych budynkach czy obiektach całkowicie nowych,
zaaranżowanych w stylu klasycznym, boho czy industrialnym. Cegła jako materiał elewacyjny sprawia, że dom jest
bardzo elegancki i prestiżowy.
Dzięki mnogości dostępnych kolorów i formatów cegły dekoracyjnej Incana stworzysz ciekawe kompozycje w stylu
tradycyjnym i nowoczesnym.

Cegła dekoracyjna Arnhem Rosso
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Najprostszą metodą na wyróżnienie tego fragmentu
salonu jest po prostu pomalowanie odpowiedniej
ściany na inny kolor. W ten sposób trudno jednak
uzyskać efekt, który sprawi, że odwiedzający nas
goście nie będą mogli wyjść z podziwu na widok
zaaranżowanego wnętrza. Tu z pomocą przychodzą
płytki dekoracyjne INCANA. Poszczególne modele
idealnie wyeksponują przestrzeń w salonie
przeznaczoną do rozrywki i spowodują, że całe
pomieszczenie nabierze unikatowego charakteru.

W większości domów ściana z telewizorem to
centrum życia rodzinnego. To tam spędzamy
znaczną część czasu. Jak więc urządzić ten
fragment naszego salonu?

ŚCIANA ZA TV
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Dopasowanie ściany do stylistyki całego wnętrza
pozwoli nam na zachowanie spójności i harmonii.
Ale nie oznacza to, że ściana musi być nudna. 



We wnętrzach utrzymanych w jaśniejszej stylistyce warto
postawić na płytki imitujące kamień. Warto je zastosować w
salonach zaaranżowanych w bardziej klasyczny sposób, a
szczególnie dobrze będą się prezentować w pomieszczeniach
słonecznych.

Innym ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie płytek
dekoracyjnych w ciemniejszych barwach, które warto
wykorzystać do udekorowania jedynie fragmentu ściany, a nie
całej jej powierzchni. Dzięki temu charakterystyczna struktura
okładziny nie zdominuje designu pomieszczenia i nie sprawi, że
osoba przebywająca w takim salonie poczuje się przytłoczona
dość surową strukturą okładziny.

Szczególnie sprawdza się w nowoczesnych
wnętrzach utrzymanych w stylu industrialnym lub
skandynawskim. Niewielkim mankamentem
takich płytek w kontekście stworzenia kącika TV
może być trudność wyeksponowania tej części
salonu. Dlatego zaleca się wykorzystać beton do
udekorowania tylko jednej ściany, gdyż w
przeciwnym razie nie będzie się ona wyróżniać na
tle pozostałych. 

Płytki dekoracyjne
imitujące kamień

Płyty betonowe
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Beton architektoniczny stał się szczególnie popularny,
gdy w architekturze wnętrz pojawiły się takie style jak
modernizm, minimalizm oraz styl industrialny, związany z
popularyzacją pomieszczeń typu loft. Dużą zaletą tego
rodzaju wykończenia jest łatwość łączenia go z innymi
materiałami, jak metal, drewno, cegła czy szkło. Beton
dobrze kontrastuje też z wyrazistymi kolorami.

STYL
LOFTOWY
Jeszcze kilka lat temu mało kto pomyślałby o tym, by za
pomocą surowego betonu wykończyć ściany w salonie czy
sypialni. Taka aranżacja bardziej kojarzyła się z
niedokończoną budową niż z nowoczesnymi i atrakcyjnymi
wnętrzami. Dziś beton na ścianie uważany jest za jeden z
największych hitów aranżacyjnych.

Surowy beton prezentuje się bardzo
elegancko. Pomieszczenie zyskuje dzięki
takiemu rozwiązaniu na świeżości. Ponadto,
w przeciwieństwie do wielu innych metod
dekorowania ścian popularnych jeszcze
kilka lub kilkanaście lat temu, nie przytłacza
i nie dominuje wnętrza. Oprócz tego, beton
wykazuje się sporą uniwersalnością. 
Można go zastosować w salonie, kuchni,
łazience, sypialni, przedpokoju itd. Nic nie
stoi na przeszkodzie, by za jego pomocą
odpowiednio udekorować nawet ściany
zewnętrzne budynku. Jest to także materiał
bardzo trwały, odporny na uszkodzenia
mechaniczne.

CEGŁA I BETON
POŁĄCZENIE IDEALNE
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Z jakimi dodatkami współgra surowy beton?

Surowy beton dobrze komponuje się z elementami
wystroju, które same zostały obrobione w możliwie
najmniejszym stopniu. Najlepiej sprawdzają się dodatki
metalowe i drewniane. Zdecydowanie należy
ograniczyć dekorowanie pomieszczeń ozdobami
ceramicznymi czy wykonanymi z tworzyw sztucznych.
Szarość ścian stanowi doskonałe tło dla roślin. Ich
głęboka zieleń bardzo dobrze będzie prezentować się w
takiej scenerii. Ponadto, beton najlepiej otaczać jasnymi
meblami o jednolitej barwie.

Twój salon w stylu loftowym
Postaw na wyrazistą szarą ścianę, wykorzystując do
tego płyty betonowe Incana.  Wyeksponuj drewniane
elementy we wnętrzu i pozostaw na ścianach
odsłonięte metalowe rury, które zdecydowanie będą
stanowiły mocny akcent industrialny.
Postaw na meble o minimalistycznej i prostej formie. A
dobierając dodatki pamiętaj, aby były wykonane z
naturalnych materiałów. 

ARANŻACJA
SALONU

W STYLU LOFTOWYM
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@incanasa

FACEBOOK
@Incana SA

YOUTUBE
@incanasa

INSTAGRAM
@incanasa

PINTEREST
@INCANA S.A.

LINKEDIN


