
Kaasaegsed 
tapeedid 
laste- ja noortetuppa
Kvaliteetseid seina- ja põrandakatteid müüvasse sisustussalongi Põrrand+Zein on saabunud mitmetelt tunnustatud tapee-

ditootjatelt uued kataloogid. Tapeedid on n.-ö hingavast materjalist – presskiust, koosnedes paberi ja tekstiili segust. Tänu 

uudsele aluspõhja tehnoloogiale, on nende paigaldusviis igati mugav – liim kantakse hoopis seinale. 

Ajal, mil üha enam mõeldakse, kuidas enda raha kulutatakse on hakatud eelistama kvaliteetseid tooteid oodavatele. See annab 
otsekui mitmekordse garantii – asjad püsivad pikalt nägusad ja ei kaota ajaga oma esialgset väljanägemist. See reegel kehtib 

samuti tapeetide osas. 
Salongis Põrrand+Zein saab ka konsultatsioone, sest sageli 

võib uue tapeedi valimine osutuda üsna keerukaks. Vajadusel 
tullakse koju, sest parema tulemuse saab siis kui olemas on 
tervikpilt ruumi suurusest, mahust, olemasolevatest eseme-
test ning loomulikult kliendi maitse-eelistustest. 

Tapeetide katalooge on võimalik salongist ka koju kaasa 
laenutada.

Tapeeditootja Khroma uus kollektsioon Kit 
for Kids sisaldab tapeedipaneele ja kleebiseid 
lastetuppa. Tapeedid on presskiust. Kel hetkel 
puudub hea idee, mismoodi lapse toa seinast 
saaks omamoodi lõbus maailm, sellele on 
suurepäraseks abiliseks Khroma kataloog, kus 
palju kujundusideid tapeedipaneelide kasutami-
seks. Kollektsiooni kuuluvate kleebistega saab 
laps ise oma tuba kujundada, kleepides neid 
oma äranägemisel sobivaimasse kohta tapeedil.

Paneeltapeedid 

ja kleebised

Optilised 

mustrid ja 

triibud

Triibud seinas on alati aegumatu lahendus. Samuti nagu optilised 
mustrid.  Khroma uus tootesari Check-in  pakub välja huvitavaid 
lahendusi nii mustrite kui materjalide osas. Optilised tapeedid 
on faktuuriga. St, et mustri osa tapeedil on kõrgem. Taolised 
kaasaegsed ja loomingulised lahendused on need, mis hästi 
noortele inimestele meeldivad ja sobivad.



Moderniseeritud klassika

Optilised mustrid ja triibud ning faktuuriga tapeedid Arte kollekt-
sioonist Maison. Aegumatud mustrid, kaasaegne disain ja perfektne 
materjali kasutus, millega komplektis tapeetidega täiuslikult sobitatud 
sisustuskangad. Uue ajastu klassika, milles ühendatakse äärmiselt 
rafi neeritud viisil kord, proportsioon ja rütm. Maailmas, kus on 
ülekaalus erilisuse taotlus, irriteerib antud kollektsioon oma tagasi-
hoidlikusega.  Kollektsioon on samaaegselt klassikalina ja modernne. 
Vormi ja värvi mäng on kombineeritud valgusega. Trükitehnikas mati 

ja läikiva reljee-
fpinna vaheldu-
mine annab val-
gusele võimaluse 
seina muuta. 
Kollektsioon 
pakub häid ideid 
trenditeadlikele 
ja ekstreemseid 
lahendusi 
armastavatele 
noortele.

Dekoratiivsed kleebised

Yorki uus tootesari Three Sisters Studio sisaldab nii faktuuriga tapeete kui dekora-
tiivsed kleebiseid oma kõige paremal äranägemisel kasutamiseks. Kui vanematele 
on sageli meelejärgi nn. klassikalisemad lahendused, siis nooremad eelistavad 
mittetraditsioonilisi lahendusi ning võimalust ise otsustada ning kujundada. Seda 
Yorki uus kollektsioon võimaldab.
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