Jak wybierać i dopasowywać
dywany do wnętrz?

Dywany w nowoczesnych
wnętrzach i pomieszczaniach
oraz ich design
Niezwykle bogate zaopatrzenie sklepów z artykułami budowlanymi, meblami i dodatkami do
domów umożliwia każdemu właścicielowi domu lub mieszkania stworzenie wnętrza w niezwykle
modnym, nowoczesnym stylu. Nowoczesne mieszkanie to takie, w którym wykorzystuje się
wygodne rozwiązania, proste dodatki i miękkie, odporne na zabrudzenia dywany. Dom w
nowoczesnym stylu ma być przytulny i przyjazny, dopasowany do stylu życia osób
zapracowanych, ale i realizujących swoje pasje, dla rodzin, które cenią komfort, wspólny
wypoczynek. To wnętrza dla dorosłych i dzieci, którzy salon, kuchnię czy sypialnię traktują jak
oazę spokoju i gwarancję codziennego ładu. Nowoczesne wnętrze potrzebuje nadających
przytulności, wyciszających i przyjemnych w dotyku dywanów.

Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.

JAKI WYBRAĆ DYWANIK DO ŁAZIENKI?
JAK WYBRAĆ DYWANIK DO KUCHNI?
JAKI DYWAN DO SALONU?
DYWAN SHAGGY - IDEALNY DYWAN DO SYPIALNI I NIE TYLKO
JAK WYBRAĆ DYWAN DO POKOJU DZIECIĘCEGO
5.1
DYWAN DO POKOJU NIEMOWLAKA
5.2
DYWAN DO POKOJU DZIEWCZYNKI
5.3
DYWAN DO POKOJU CHŁOPCA
5.4
DYWAN DO POKOJU NASTOLATKA
5.5
DYWAN DLA DZIECKA Z ALERGIĄ

6

JAK WYBRAĆ CHODNIK DYWANOWY DO PRZEDPOKOJU
6.1
JAK WYBRAĆ CHODNIK DYWANOWY NA SCHODY
6.2
JAK WYBRAĆ CHODNIK DYWANOWY NA BALKON

7

DYWAN DO NOWOCZESNEGO WNĘTRZA
7.1
DYWAN DO WNĘTRZA TRADYCYJNEGO

1

Jaki wybrać dywanik
do łazienki?

Łazienka nie kojarzy się z miękkimi dodatkami. Wykończona najczęściej płytkami przestrzeń ma być
maksymalnie łatwa w utrzymaniu w czystości. Ma służyć do kąpieli, przebierania się, robienia makijażu.
Jednak coraz częściej traktowana jest także jako miejsce relaksu. Wanna napełniona ciepłą wodą,
prysznic z deszczownicą i masażem, ciepło bijące od kaloryferów, świece zapachowe — to wszystko
sprawia, że nawet niewielka łazienka w bloku może przez chwilę pełnić funkcję luksusowego SPA.
Jednak często gorąca kąpiel kończy się wyjściem na chłodną i twardą posadzkę. Nie jest to ani
komfortowe, ani nie przedłuża chwili wyciszenia i relaksu. Dlatego stworzono dywaniki do łazienki.
Pamiętać trzeba, że łazienka zawsze jest pomieszczeniem, w którym pojawiają się znaczne wahania
wilgotności powietrza, w którym jest para wodna, a woda czasami zbiera się na podłodze. Dlatego
dywanik do łazienki musi być przede wszystkim odpornym na wilgoć, chłonnym produktem, który
dodatkowo łatwo jest utrzymać w czystości. Do łazienki wybiera się dywaniki wykonane między innymi
z chłonnej i miękkiej bawełny oraz z tworzyw sztucznych, które słyną z odporności na wycieranie,
odkształcanie, a do tego schną właściwie błyskawicznie. Jeśli dywan łazienkowy ma zawsze pięknie
wyglądać i być higienicznie czysty, musi być łatwy w pielęgnacji. Do łazienki polecić więc można modele,
które mieszczą się w pralce. Szybkie pranie w temperaturze 30 stopni i w zwykłym proszku do prania
powinno w zupełności wystarczyć, by odświeżyć kolory i włókna oraz pozbyć się kurzu, resztek
kosmetyków i innych zabrudzeń, które pojawiają się na dywanach w łazience.
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Jaki wybrać dywanik
do łazienki?
Dywaniki do łazienki zazwyczaj układa się na płytkach ceramicznych. To bardzo gładkie podłoże, na
którym można się poślizgnąć. Dywanik łazienkowy z antypoślizgowym spodem zapobiega wypadkom.
Podszycie nie pozwala na to, by produkt zmienił swoje położenie, podnosi więc bezpieczeństwo
korzystania z pomieszczenia.
Do łazienki można wybrać sporej wielkości pojedynczy dywan, który będzie zdobił środek podłogi lub
leżał pod wanną czy prysznicem. Dostępne są także niezwykle praktyczne i estetyczne jednocześnie
zestawy dywaników, które można rozłożyć w kilku miejscach. Jeśli łazienka jest nowoczesna, utrzymana
w stonowanych kolorach, ozdobić ja można wzorzystym dywanikiem łazienkowym. Walorem
nowoczesnych produktów jest to, że można je stosować zamiennie. Jasna łazienka w neutralnych
barwach kompletnie się zmieni, gdy ułożymy na podłodze dywanik zielony, niebieski albo
pomarańczowy. Jeśli ściany i podłogi są gładkie, pozbawione wzorów, niech chociaż podłoga będzie
ozdobiona dywanikiem w pasy, geometryczne wzory albo lekkie tłoczenia. Kiedy jest wzorzysta, lepiej
sprawdzi się na niej dywanik gładki, w neutralnym odcieniu.
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Jaki wybrać dywanik
do kuchni?
Dywanik w kuchni to wciąż nie jest standardowe rozwiązanie. W polskich kuchniach podłogi pokrywają
płytki albo panele laminowane, rzadziej prawdziwe deski. Jednak położenie na niej dywanu warto
rozważyć, zwłaszcza w kuchni, w której bywa po prostu chłodno albo kiedy nie lubimy nosić butów,
kapci i skarpetek w domowym zaciszu. Kuchnia jest jednak tym pomieszczeniem, do którego
dekorowania i wykańczania trzeba też podejść od strony praktycznej. Podczas gotowania i serwowania
posiłków często coś spada, rozlewa się, podłoga jest narażona na zachlapanie tłuszczem czy trudnymi do
usunięcia sokami. Dywanik do kuchni powinien być więc przede wszystkim odporny na zabrudzenia
i przeznaczony do prania w pralce, by w każdej chwili móc go odświeżyć w prosty i szybki sposób — za
pomocą klasycznych detergentów. Warto też pamiętać, że wszelkie zabrudzenia są mniej widoczne na
wzorzystym dywaniku kuchennym niż na gładkim i jasnym.

Ponieważ w kuchni zdarza się nam rozlać płyny
czy coś rozsypać, ważne jest również to, by
dywanik był podszyty antypoślizgowym spodem.
Nie może się przesuwać ani podwijać, zwłaszcza
że leży na środku pomieszczenia, nie jest
utrzymywany przez żaden mebel. W kuchni
zachowujemy się zwykle energicznie, pełni
werwy przygotowujemy smakowite dania,
dlatego bezpieczeństwo jest równie ważne, jak
estetyka pomieszczenia.
Gdy chodzi o wygląd dywanu do kuchni, tutaj nic
nie ogranicza wyobraźni i planów właściciela
mieszkania. Do kuchni można kupić zarówno
gotowy dywanik w nowoczesnym stylu, gładki,
jednobarwny lub w modne wzory geometryczne,
w pasy, romby albo kwiaty. Wybrać też można
chodnik, który zostanie przycięty do
wymaganego rozmiaru i obszyty. Osoby, których
kuchnia ma podłużny i wąski kształt, mogą
wybrać optymalnie dopasowany dywan do
powierzchni kuchennej podłogi.
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Jaki dywan do salonu?

Nowoczesny salon to przede wszystkim przestrzenne, jasne i komfortowe miejsce do rodzinnego
wypoczynku. W salonie na miarę XXI wieku znajdziesz miękkie sofy, praktyczne i lekkie meble,
oświetlenie z ciepłą barwą światła i estetyczne dywany. Dywan do salonu najczęściej wypełnia miejsce
między stolikiem na telewizor lub inną elektronikę i zestawem wypoczynkowym. Przykrywa podłogę,
chroniąc ją przed zniszczeniem, ale także wygłuszając ewentualne hałasy, stwarzając przytulny nastrój.
Jest też sposobem na chłodną podłogę.
Dywany do salonu mogą mieć kształt prostokątny, owalny, okrągły czy kwadratowy. Dostępne są też w
wielu rozmiarach, a wielkość salonowego dywanu powinna być dopasowana do powierzchni całego
pomieszczenia i do przestrzeni pomiędzy kanapą, fotelami, narożnikiem a regałem RTV, witryną czy
komodą. Wzornictwo dywanów do salonów jest niezwykle zróżnicowane, a pod hasłem „nowoczesny”
może kryć się zarówno miękki, puchaty dywan shaggy, jak i płaski, sztywny dywan ze sznurka. Ten
pierwszy na pewno będzie wyjątkowo przytulny, miły w dotyku, drugi zaś bardzo uniwersalny, bo
odporny na zabrudzenia i wilgoć, świetny nawet do kuchni, przedpokoju czy na balkon. Gdy zaś chodzi
o wybór wzorów, można zdecydować się na gładkie dywany, bez żadnych dodatkowych barw, dywany we
wzory geometryczne, czyli niezwykle modne kwadraty, prostokąty, trójkąty, romby albo wszelkie fale,
ciekawe przejścia kolorów i kwiatowe desenie.
Najpopularniejsze kolory wybierane do nowoczesnych salonów to obecnie szarości, ale powodzeniem
cieszą się także beże, granat czy intensywna, butelkowa zieleń. Ważne jest, by dywan do salonu dobrać
tak, by rzucał się w oczy i był główną ozdobą w przestrzeni minimalistycznej, albo przeciwnie, idealnie
wpasowywał się w aranżację pełną soczystych kolorów, stając się jej dopełnieniem.
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Dywan shaggy
- idealny dywan
do sypialni
i nie tylko

Dywan shaggy — tę nazwę słyszał na pewno każdy, kto chociaż trochę interesuje się aranżacją wnętrz
lub ma za sobą wykańczanie mieszkania. Shaggy to wyjątkowy rodzaj dywanu, bo wyróżnia się długim,
gęstym runem, dając niezwykle przyjemne wrażenia użytkownikom lubiącym chodzenie po domu na
bosaka albo tylko w skarpetkach. Zarówno jednobarwny, jak i bardzo kolorowy shaggy doskonale nada
się do wnętrza nowoczesnego, przede wszystkim do sypialni. Nie brakuje jednak wielkich miłośników
włochaczy, którzy nie wyobrażają sobie bez niego salonu albo pokoju dziecięcego. Shaggy doskonale
sprawdza się tam, gdzie podłoga jest nieprzyjemnie zimna, gdzie pojawia się pogłos,
w pomieszczeniach, którym brakuje nieco miękkości i miłych w dotyku tkanin.
W nowoczesnych wnętrzach doskonale wyglądają jednokolorowe, prostokątne, kwadratowe, owalne
i okrągłe dywany shaggy. Ich kolory są głębokie, z palety odcieni zimnych i ciepłych, dlatego można
dobrać produkt w modnej szarości lub granacie, jak i soczysty odcień pomarańczowy czy czerwony.
Jeśli chcemy wprowadzić do pomieszczenia więcej kolorów, nic nie stoi na przeszkodzie, by kupić
włochacza w geometryczne wzory albo niezwykle modne orientalne desenie. Warto mieć jednak na
uwadze fakt, że zwłaszcza w sypialni elementami dekoracyjnymi są także inne tekstylia: narzuty,
poduszki, zasłony. Wszystkie one powinny pasować do dywanu, dlatego, jeśli poszewki czy narzuty mają
wyraźne kolory i desenie, dywan należy albo do nich idealnie dobrać, albo kupić produkt jednobarwny
w neutralnym kolorze, który nie przyćmi innych dodatków.
Osoby, które obawiają się, że włochacz bardzo szybko straci swój urok, zabrudzi się i odkształci,
powinny wybrać dobrej jakości produkt. Shaggy nie są trudne w pielęgnacji. Wystarczy regularne
odkurzanie albo tradycyjne trzepanie, a gdy pojawią się plamy, skorzystanie z pralni albo domowych
metod odświeżania dywanów.
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Jak wybrać dywan
do pokoju dziecięcego?
Dywan w dziecięcym pokoju jest zarówno
elementem dekoracji, jak i praktycznym
wyznaczeniem miejsca do zabawy. Dla wielu dzieci
miękka i ciepła podłoga staje się salą zabaw pełną
klocków, puzzli, maskotek. Jednocześnie dzieci są
bardzo wrażliwe na estetykę, kochają intensywne
kolory i uwielbiają bohaterów bajek oraz motywy,
które znają z książeczek i zabawek. Gust i potrzeby
dziecka zmieniają się diametralnie kilka razy w
ciągu całego okresu dorastania, dlatego inny
będzie dywan do pokoju niemowlaka, a inny do
pokoju nastolatka. Pewne obiekcje przed zakupem
mogą mieć rodzice małych alergików, jednak nie
trzeba rezygnować z dywanu, wystarczy wybrać
produkt, z którego łatwo usunąć alergeny.

Dywan do pokoju
niemowlaka

Niemowlę bardzo intensywnie się rozwija, zarówno intelektualnie, jak i ﬁzycznie. Lekarze radzą, by
malucha jak najczęściej kłaść na płaskiej powierzchni, na przykład na podłodze, by mógł on uczyć się
podnosić główkę, z czasem obracać się z brzuszka na plecki i odwrotnie, pełzać, raczkować, siadać i
chodzić. Podłoga jest najbezpieczniejszym miejscem na takie treningi, ponieważ dziecko nie spadnie, a
jeśli jest wyłożona grubym dywanem, zamortyzuje wszelkie upadki, których nie sposób uniknąć, kiedy
maluch dopiero nabywa pewne umiejętności. Dywan dla niemowlaka powinien być przyjemny w
dotyku, wykonany z tworzyw bezpiecznych dla zdrowia, łatwy w czyszczeniu, by dziecko mogło po nim
chodzić, bawić się, spędzać czas z rodzicami.
Do pokoju dla małego dziecka można polecić zarówno dywany gładkie, jednokolorowe, jak i dywany
wielobarwne, z motywami postaci z bajek i rysunkami zwierzątek. Doskonale do pokoju niemowlaka
nadają się niezwykle estetyczne dywany, w których obrazek wykonany jest w dwóch, trzech
kontrastujących kolorach. Maluch, który rodzi się z nie do końca rozwiniętym zmysłem wzroku, skupia
uwagę na takich właśnie graﬁkach, lepiej je widzi i koncentruje się, gdy przed oczami nie ma wyłącznie
pastelowych barw. Jak wszędzie, tak i w pokoju dziecięcym, ważna jest równowaga w aranżacji. Jeśli
ściany i dekoracje pokoju są bardzo kolorowe, dywan może być stonowany. Jeśli ściany są bardzo
minimalistyczne, można zdecydować się na ożywienie wnętrza kolorowym dywanem.
Dywany dla niemowląt dostępne są w różnych kształtach i rozmiarach. Można zdecydować się na model
na tyle duży, że zakryje większą część podłogi w pokoju, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by mały, np.
okrągły dywanik ułożyć tylko pod łóżeczkiem, zwłaszcza jeśli dziecko jeszcze się nie bawi, albo bawi się
przede wszystkim w salonie lub w pokoju rodziców.

Dywan do pokoju
dziewczynki

Wzory dywanów dla dzieci można podzielić na uniwersalne, dla dziewczynki i dla chłopca. Uniwersalne
będą w szczególności dywany jednokolorowe w neutralnych kolorach, ze wzorami geometrycznymi albo
wizerunkami zwierząt. Dziewczynka zazwyczaj lubi odcienie pastelowe, zwłaszcza róż, motywy
księżniczek, motylków, ptaszków, jednorożców i tęczy, lalek i misiów. Jeśli mała księżniczka marzy
o takim właśnie dywanie, nie ma co się spierać — niech ma taki, jaki pokochała, a pokój stanie się jej
ulubioną komnatą.

Dywan do pokoju
chłopca

Dywan do pokoju chłopca może być jednobarwny, zwykle w kolorze niebieskim, ale nie brakuje wzorów
kojarzących się z pasjami małych mężczyzn. Kosmos, samochody, ciuchcia, piłka nożna to najbardziej
popularne motywy dywanów dla chłopca. Maluchy chętnie wybierają także produkty z wizerunkiem
zwierząt i ulubionych bajek.A co zrobić, gdy w jednym pokoju mieszka chłopiec i dziewczynka? Można
wybrać dywanik w jednym, naturalnym kolorze lub wzorze. Do tych uniwersalnych należą wszelkie
zwierzątka. Można także wydzielić strefy dla rodzeństwa układając na podłodze wybrane przez nich
dywany w podobnej gamie barw.

Dywan do pokoju
nastolatka

Nastolatek to już nie jest małe dziecko, które interesuje się lalkami albo misiami. Chce, aby traktować go
poważnie i marzy, by jego pokój także wyglądał nieco doroślej. Dywan do pokoju nastolatka może być
jednak wciąż kolorowy. Wybierzcie razem miękki dywan w modnych odcieniach szarości, pasteli albo
którychś w intensywnych kolorach: granatowy, zielony czy czerwony. Może być on jednokolorowy, ale
doskonale wyglądają w pokoju nastolatka dywany w geometryczne kształty: z rombami, kwadratami,
szlaczkami czy w pasy. Miłośnik motoryzacji, kosmosu czy zwierząt także znajdzie dywan dla siebie.

Dywan dla dziecka
z alergią

Wielu rodziców małych dzieci rezygnuje z dywanu w pokoju w obawie przed alergiami. Faktycznie
tekstylia, w których zbiera się dużo kurzu, stają się pożywką dla roztoczy, a te mogą wywołać
niepożądane reakcje: kichanie, łzawienie z nosa, kaszel. Okazuje się jednak, że producenci dywanów
podchodzą praktycznie do ich produkcji i wykorzystują odpowiednie dla alergików materiały. Jeśli
Twoje dziecko ma alergię, szukaj dywanu z tworzywa sztucznego, nieprzyciągającego kurzu. Wybierz
model ze zwartym, niskim runem, który dobrze się odkurza i czyści. Jeśli taki dywan będzie regularnie
odkurzany zwykłym odkurzaczem lub trzepany na trzepaku i co kilka miesięcy oddawany do prania, nie
będzie powodował żadnych dolegliwości.
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Jak wybrać chodnik
dywanowy do przedpokoju?

Przedpokój to jedno z tych pomieszczeń, które wymaga sporego wyczucia podczas urządzania. Ma być
praktyczny, ale przecież jest pierwszym miejscem, w którym witamy gości. Nierzadko jest podłużny,
ciemny, nieustawny, dlatego chodnik dywanowy w przedpokoju powinien sprawić, że przestrzeń ta stanie
się elegancka, zapraszająca do środka. Przy tym wszystkim pokrycie podłogi musi być praktyczne.
Zwłaszcza w domach, do których wchodzi się bezpośrednio z podwórka, gdzie na butach wnosi się piasek,
śnieg, błoto. Na podłodze warto więc ułożyć chodnik wykonany ze sztucznych, zwartych i krótkich
włókien, które nie chłoną wilgoci, są odporne na zabrudzenie i które doskonale odkurza się zwykłym
odkurzaczem. Ze względu na rozmiary większości korytarzy w naszych mieszkaniach, zwykle chodniki do
przedpokoju są produktami, które można przyciąć na żądaną długość.
W cenie produktu jest także obszywanie uciętych brzegów, by chodnik nie strzępił się i wyglądał, jakby był
wykonany na wymiar. Do nowoczesnego przedpokoju radzimy wybierać jasne szarości, beże i brązy,
chodniki, które łączą modną czerń z szarością oraz produkty jednobarwne. Niezwykle modne w
pomieszczeniach nowoczesnych i minimalistycznych są chodniki ze wzorem geometrycznym. Wszelkie
romby, trójkąty, kwadraty wyglądają niezwykle ciekawie, często, jakby były wykonane w technologii 3D.
Rekordy popularności biją heksagony, które doskonale się prezentują w pełnej gamie szarości. Szare
chodniki dywanowe do pokoju nie sprawią, że pomieszczenie wyda się ciemne i nieprzyjazne, ale
pomieszanie różnych odcieni ukryje wszelkie powierzchowne zabrudzenia. Kolor ten pasuje właściwie
do każdego wnętrza. Jeśli jednak w Twoim przedpokoju masz meble w kolorze naturalnego drewna
i drewnianą podłogę, dobrym rozwiązaniem będzie chodnik w odcieniach brązu lub beżu.

Jak wybrać chodnik
dywanowy na schody?

Schody to kolejna powierzchnia, którą elegancko można przykryć chodnikiem dywanowym. Zwłaszcza
schody betonowe, nieestetyczne, zniszczone albo schody z drewna, które chcemy ochronić przed
zniszczeniem, mogą zyskać na wyglądzie po ułożeniu na nich chodnika. Dodatkowo chodnik z gęstych,
krótkich włókien wygłuszy kroki i sprawi, że w mieszkaniu będzie ciszej, jeśli po schodach ciągle ktoś się
porusza. Za pomocą kleju oraz metalowych proﬁli można estetycznie ułożyć na nich wybraną wykładzinę
dopasowaną do wnętrza.
Jeśli chodnik leży także w przedpokoju, warto dokładnie taki sam wzór wybrać na schody. Zwykle we
wnętrzach nowoczesnych sprawdza się neutralna kolorystyka, np. gama szarości, beże, brązy i czerń.
Kiedy schody są zupełnie proste, nie mają dodatków poprawiających ich estetykę, warto wybrać produkt w
ciekawy wzór: modne heksagony, romby, trójkąty, kwadraty lub inny wybrany deseń, najlepiej
geometryczny. Gdy jednak schody wykończone są ozdobnymi tralkami, ściany wzorzystą tapetą lub gdy
wiszą na niej kolorowe zdjęcia i obrazy, lepiej zdecydować się na gładki chodnik dywanowy.

Jak wybrać chodnik
dywanowy na balkon?

Balkony i tarasy zwykle traktuje się po macoszemu. Często pełnią funkcję dodatkowego miejsca do
przechowywania. Na szczęście coraz więcej osób docenia tę przestrzeń i tworzy w niej oazę spokoju, mini
salon, w którym można poczytać książkę, wypić kawę i odpocząć wśród zieleni. Żeby balkon zyskał
bardziej domowego charakteru, bez obaw można ułożyć na posadce chodnik dywanowy. Podobnie jak w
przedpokoju i na schodach, tak i na balkonie najlepiej sprawdzi się chodnik dywanowy z włókien
syntetycznych, które odznaczają się dużą odpornością na warunki atmosferyczne, w tym wilgoć oraz duże
nasłonecznienie. Wzór nie jest odgórnie narzucony, ale jeśli mieszkanie urządzone jest w stylu
nowoczesnym, warto zadbać o to, by balkon był spójny z wnętrzem salonu. Tym samym warto postawić na
chodnik, który kolorystyką i wzornictwem dopasowany jest do dywanu we wnętrzu.
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Dywan do nowoczesnego
wnętrza

Jeśli uwielbiasz nowoczesny styl: stonowane kolory, jasne meble i nie należysz do osób, które zbierają
dużo przedmiotów, możesz z pewnością wybrać barwny, wzorzysty dywan, który stanie się centralnym
punktem pomieszczenia. Intensywne odcienie przykuwają uwagę i sprawiają, że minimalistyczne
pomieszczenie staje się przytulne i bardzo atrakcyjne, a podłoga autentycznie zdobi. Wzory na
nowoczesnych dywanach często dają wrażenie głębi oraz maskują ewentualne powierzchowne
zabrudzenia. Przy doborze dywanu nowoczesnego warto kierować się zasadą: gładkie, jasne ściany i meble
— kolorowy dywan. I odwrotnie: tam, gdzie zaczyna być zbyt kolorowo i eklektycznie, można wykorzystać
jasny, gładki dywan w bardzo neutralnym kolorze.

Dywan do wnętrza
tradycyjnego

Tradycyjne wnętrze raczej kojarzy się z mieszkaniami naszych dziadków. W nich stały ciężkie, zdobione,
dębowe, ciemne meble, a podłogi i ściany pokrywały wełniane, gęste i niesamowicie wzorzyste dywany i
makatki. Oprócz dekoracyjnej musiały one pełnić funkcję dodatkowej izolacji ścian i podłogi. Dzisiaj
dywan także chroni przed chłodem, wycisza i zabezpiecza podłogę przed uszkodzeniem, ale ma też
pięknie wyglądać. Wzory do tradycyjnych wnętrz to przede wszystkim tureckie kwiaty, mandale,
orientalna roślinność i śmiałe połączenia na pozór kompletnie niepasujących do siebie odcieni, np.
czerwieni i zieleni. Jeśli Twoje mieszkanie ma nawiązywać do tradycji polskich wnętrz, ale boisz się kurzu,
zabrudzeń i kosztownego prania, nie musisz rezygnować z wielobarwnych, bogato zdobionych, grubych
dywanów na podłodze. Za sprawą nowoczesnej technologii produkcji, w przeciwieństwie do produktów z
mieszkań naszych dziadków i rodziców, te są łatwe w czyszczeniu, nie przyciągają kurzu i są odporne na
wszelkie zabrudzenia.

Wybierz swój dywan
sklep.dywanopol.pl

