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Sprendimai kūrybingiems:
nuo medžio lukšto, kvapiųjų paviršių
iki augalų-samanų paveikslų
Jei besibaigiant 2016-iesiems reikėtų besti pirštu į žemėlapį ir įvardinti tris
šalis, kurių kūrėjai pasauliniu mastu pristato geriausius sprendimus moderniems būstams, veikiausiai pasirinktumėte Italiją, Austriją ir Vokietiją. Mat čia
pastaraisiais metais gimsta daugiausiai pasaulinius apdovanojimus prestižiniuose konkursuose dizaino ir architektūros srityje susižeriančių produktų.
Inovatyvius Europos gamintojus atstovaujanti Kauno įmonė „Vegtomas“ šiandien drąsiai deklaruoja – „išskirtinėmis teisėmis šalyje galime pasiūlyti tokius
interjero sprendimus, kurie neturėdami analogų rinkoje, kardinaliai keičia ne
tik estetinę erdvių išvaizdą, bet ir laužo įsigalėjusius standartus“.
Mozaikinis lukštas.

Viena iš pagrindinių įmonės
krypčių – tiekimas rinkai drožtinio, lakštinio ir mozaikinio lukšto.
„Drožtinį lukštą labiausiai vertina
ir dažniausiai renkasi tie, kuriems
patinka medžio natūralumas su
visais savo „netobulumais“ – įtrūkimais, šakomis, spalvų ir raštų
įvairove. Partnerių dėka įmonė turi galimybę pristatyti itin sudėtingos technologijos naujovę – mozaikas iš skersai medžio kamieno
išdrožto lukšto.
Italų kompanijos „ALPI“ gaminami itin aukštos kokybės
ir išskirtinio dizaino lakštiniai
lukštai – būdas suteikti autentiškumo šiuolaikiniam interjerui,
saugant gamtos išteklius. Gamybai naudojami tik greitai augantys medžiai. Įprastai 0,6 mm
storio lukšto pritaikymas interjeruose įvairiapusiškas – nuo baldų paviršių, sienų, lubų ir grindų
dangos. Ši medžiaga suteikia neribotas galimybes – spalvų ir faktūrų įvairovė, iš esmės neribotas
medžio rūšių atkūrimas, peršviečiamas lukštas, lukštas, sujungtas su metalu, 3D efektai ir mozaikos. Lakštinis lukštas plačiai
naudojamas visame pasaulyje,
kuriant išskirtinius interjerus. Jis
leidžia daugiau eksperimentuoti –
naudoti netikėtas spalvas, kurti
įvairias tekstūras ir raštus, pavyzdžiui, įvairių audinių. Tai – tobulas paviršius, iš esmės neturintis jokių trūkumų. Pažangios
technologijos suteikia galimybę
atkurti netgi tų medžių faktūras,
kurių nebegalima kirsti ir naudoti
parmoninei gamybai. Mozaikinis
lakštinis lukštas – naujausia mados tendencija.

„Talentingų italų dizainerių dėka kuriami analogų visame pasaulyje neturintys paviršiai, netgi
ir 3D elementai ant medžio, pabrėžiu, ne spausdinti, o išgauti
lukšto apdirbimo metu, tapo realybe“, – dėsto bendrovės „Vegtomas“ vadovas Darius Sinkevičius.

Naujovė Lietuvoje:
dekoratyviniai kvapieji
paviršiai
Austrų kompanijos „Organoid“,
prieš metus laimėjusios vieną iš
labiausiai dizaino srityje vertinamų „Red Dot“ apdovanojimų, gaminiai jau Lietuvoje. Prieš dvejus
metus rinkai buvo pristatyta pirmoji kvapiųjų dekoratyvinių paviršių būstams ir viešosioms erdvėms serija. Tai – specialios
technologijos būdu sukurta danga iš natūralių augalų, gėlių žiedlapių, sėklų, lapų ir kitų gamtoje
randamų medžiagų, išlaikanti savo natūralų kvapą net iki trejų metų. Organiški-natūralūs paviršiai
lengvai pritaikomi šiuolaikiškuose interjeruose – nuo modernaus
lofto iki klasikos. Tokia danga galima dengti visą gyvenamosios
erdvės ar virtuvės sieną, arba ją
pasirinkti kaip subtilų raštą ir derinti su kita medžiaga, pavyzdžiui,
natūraliu medžiu. „Mums didelė
garbė atstovauti tokią pažangią
įmonę, kuri kas kartą nustebina
ne tik technologiniais, bet ir kūrybiniais sprendimais. Net ir išrankiausias klientas ras tai, kas jam
patinka – daugybę dangų pavyzdžių, aibę sprendimų interjerams.
Žmonėms, vertinantiems ekologiškus dekorus ir siekiantiems
unikalumo būste, toks pasirinkimas galėtų suteikti papildomą
laisvę įprasminti savo asmenines
vertybes“, – džiaugiasi unikalių

dekoro elementų interjeruose atstovas D. Sinkevičius.

Augalų-samanų paveikslai
Vokiečių kompanijos „StyleGreen“ augalų-samanų paveikslai vis
dažniau lietuvių būstuose randa
savo nišą. Estetika, vitališkumas,
harmonija aplinkoje – visa tai sukuriama skoningai pasirinkus augalų motyvus interjere.
Pasitelkus inovatyvią technologiją, augalai „užmigdomi“, su- 3D lakštinis lukštas.
intensyvinama jų spalva, tačiau
estetinis ir natūralus vaizdas išlieka nepakitęs. Namuose ar biure visada žalia, tačiau nereikia rūpintis – nei laistyti, nei persodinti,
be to, dėl antistatinių savybių ant
augalų nesikaupia dulkių. Galimi
pasirinkimo variantai – vien tik
augalų, tik samanų arba augalų
„salų“ paveikslai, kai komponuojami žalieji augalai su lygiomis,
kupstinėmis ar šiaurietiškomis
samanomis. Platesnis tokių „žaliųjų“ sprendimų pritaikymas in- Kvapieji-dekoratyviniai paviršiai.
terjere – pertvaros arba garsą
izoliuojančios sienelės. Jos puikiai tinka poilsio zonose, darbo
kambariuose. Dar vienas augalų-samanų dangos panaudojimo
būdas – neribotas sienų, lūbų
padengimas samanų „tapetais“.
„Tiems, kurie turi polėkį ir nebijo eksperimentuoti, „žalioji“ oazė suteiks išskirtinį pojūtį – tarsi
gamta būtų visada šalia“, – apibendrina „Vegtomas“ specialistai.
Oficialus atstovas Lietuvoje –
UAB „Vegtomas“.
Vegtomas.lt

Augalų-samanų paveikslai.
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Patarimai

Unikalus lukštas iš egzotinių
medžio rūšių

