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Wystrój okna – rolety czy ﬁranki?
Zmiana wystroju okien może całkowicie odmienić całe pomieszczenie. Jest to stosunkowo szybki i tani trik na to, by
pomieszczenie zyskało zupełnie nowy charakter.
Przy okazji można się całkiem nieźle bawić.
Oczywiście okno powinno być zaaranżowane zgodnie z
gustem mieszkańców, ale należy wziąć pod uwagę względy
praktyczne, czyli charakter i przeznaczenie danego
pomieszczenia, jego rozmiary, kolorystykę i stylistykę, a
także wielkość okna i jego wystawę.

Generalnie można powiedzieć, że istnieją dwa sposoby wystroju okna: wersja tradycyjna, czyli ﬁranki i zasłony
oraz nowocześniejsza, wykorzystująca rolety. Każda z opcji ma swoje wady i zalety.
Jeżeli chodzi o ﬁrany, na wstępie trzeba podkreślić, że oferta handlowa jest bardzo bogata i nie jesteśmy skazani na
tradycyjne białe wykonane z koronki. Można zdecydować się na ﬁranki z woalu, żakardu czy organzy, w
ciekawych pastelowych kolorach lub z motywem zdobniczym. Również forma często odbiega od tradycyjnej –
można powiesić ﬁrankę skośną lub wachlarzowatą.
Firanki i zasłony na pewno dodają wnętrzu przytulności i ciepłego charakteru. Do lamusa należy odłożyć
przekonanie, że to zbiorniki kurzu i niepożądanych zapachów – wystarczy je regularnie prać i wymieniać. Są też
bardzo przydatne – dają wrażenie intymności, a także zasłaniają niezbyt czyste szyby... Jeżeli obrzeże ramy
okiennej ma jakieś defekty, najlepiej zasłonić je zasłonami. Nie są one jednak polecane do małych wnętrz, gdyż
kradną nieco przestrzeni.
Za dużo nowocześniejsze rozwiązanie uważane są rolety. Tutaj również mamy do czynienia z bogactwem kolorów i
wzorów, a także rodzajów. Ciekawym novum są rolety typu dzień noc, uszyte z naprzemiennie leżących pasów
dwóch rodzajów tkanin: transparentnej i grubej, chroniącej przed słońcem, dzięki czemu można regulować
nasłonecznienie. Nie są one jeszcze powszechnie dostępne, ale na pewno można nabyć je tutaj: rolety sklep
internetowy. Przy zastosowaniu ciemnych rolet z gęsto tkanych materiałów można całkowicie wyeliminować
dopływ światła słonecznego, co jest szczególnie istotne w pomieszczeniach od południa i zachodu. Za mankament
rolet można uznać to, że u niektórych osób mogą wywoływać wrażenie chłodnego, nieco biurowego wnętrza.
Kupując roletę, warto zwrócić uwagę na to, czy można ją w całości ściągnąć i wyprać, w przeciwnym wypadku
bardzo utrudnione będzie zachowanie czystości i higieny. Dzięki roletom można lepiej wykorzystać parapet i
ustawić na nim dekoracyjne ﬁgurki lub doniczki z kwiatami.
Dla niezdecydowanych pozostaje opcja pośrednia, czyli połączenie rolet i ﬁranek, ewentualnie rolet i zasłon,
przy czym znacznie lepiej prezentuje się wersja z ﬁrankami.
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