Kuidas
valida
garderoobi
õiged liuguksed?
Suured garderoobikapid võtavad enda alla tihtipeale terve
seina või pool sellest, mistõttu on neil oluline roll
ruumikujunduses.
Kõigepealt tuleb endale selgeks teha, kas garderoobi uksed on
vaid praktilisel kaalutlusel. Kui jah, siis võivad nad olla
pigem tagasihoidlikud ja sulanduda muu kujundusega.
Kui garderoobiuks on mõeldud selgelt eristuva ja omaette
disainielemendina, siis on selleks valikuid rohkesti ja
alustama peab lükanduste välimuse lahendustest. Võimalus on
valida garderoobi liuguksed puidutooni ja peegliga. Puidutooni
liuguksed sobituvad hästi kokku eraldiseisva puitplaadist
valmistatud garderoobi karkassiga. Klaasmerki valikus on nii
heledamaid kui ka tumedamaid puidutoone, näiteks: aragona
tamm, pöök, valge mänd, pähkel jne. Lükanduste sisuna peegli
kasutamisel on mitmeid plusse. Täissuuruses peegel teeb
lihtsamaks nii riiete valimise, soengu sättimise kui ka muud
kõikmõeldavad toimetused peegli ees. Samuti toob peegelpind
ruumi lisavalgust ja muudab selle avaramaks. Klaasmerki
valikus on erinevaid peegleid ning klaase nii matid kui kirkad
variandid.
Viimase paarikümne aasta üks trendikamaid valikuid on
matistatud klaas. Matist klaasist kumab valgus läbi ja nii
saab garderoobi riiulitel olevate asjade paigutusest aimu ka
uksi avamata. Selliselt on meie kiirust nõudvas maailmas
lihtsam esemeid üles leida. Tänapäevasesse interjööri on
efektne valik ka värviline või mustriga klaas. See loob tuppa
sära ja toob ruumikujundusse värskust ning uudsust. Klaasmerki
valikutes on klaasist garderoobiuksi võimalus valida erinevas
värvitoonis, samuti ruudulisi, triibulisi. Seegi polegi veel
kõik. Pane oma loovus tööle ja tee valik oma ruumi sobivate

erinevate kujunditega lahenduste vahel.
Garderoobiuste põnev uus lahendus on bambusega kaetud
garderoobi uksed. Need toovad ruumi looduslähedust ja
rahulikkust, sobides isikupärase lahendusena nii maakoju kui
ka modernsemasse interjööri.
Kui on soov garderoobiuksega lisada ruumile omapära, tasub
selleks kasutada disainikleebiseid (printimist klaasile).
Printklaasi on lihtne kasutada ruumikujundusse piltide ja
mustrite toomisel. Klaasmerk pakub disainkleebiseid laias
värvivalikus ja valmistab neid ka erinevates suurustes.
Võimalus kasutada ka kliendi fotot või mustrit. Kataloogiga
saab tutvuda siin.
Mida suurem roll on garderoobikappidel ruumikujunduses, seda
kindlamalt tasub pöörduda Klaasmerki, kus asjatundlikud
töötajad oskavad soovitada ka võimalusi erinevaid materjale
omavahel kombineerida. Valik on piiramatu ja kõik sõltub
lõpuks taas vaid teie endi isikupärast tulevatest soovidest ja
eelistustest.
Ootame teid Klaasmerkis!

