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Έχοντας στραμμένο το βλέμμα στις
νέες τάσεις της εσωτερικής
διακόσμησης και των επερχόμενων
αλλαγών του 2022, διακρίνουμε πως
τα πλακάκια θα κυριαρχήσουν ως
επιλογή για την ανακαίνιση ή την
αναβάθμιση , όχι μόνο στο μπάνιο
και τη κουζίνα αλλά και στους
χώρους του σαλονιού και του
υπνοδωματίου!

Για το έτος 2022 η παγκόσμια έκθεση
πλακιδίων, που πήρε μέρος στη
Μπολόνια της Ιταλίας, προτείνει ροπή
προς τη χρήση πλακιδίων όπου έχουν
σκοπό να δώσουν το στίγμα τους
τόσο σε χώρους σπιτιού όσο και
εργασιακούς. Τα υπερμεγέθη
πλακάκια είναι η απόλυτη τάση για να
προσθέσουμε την αίσθηση της
πολυτέλειας στους τοίχους του
σπιτιού.

https://casasolutionsgekas.com/
https://casasolutionsgekas.com/?product_cat=%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1
https://casasolutionsgekas.com/?product_cat=%ce%bc%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%bf
https://casasolutionsgekas.com/?product_cat=koyzina


Για το επερχόμενο έτος , είτε
αποφασίσετε να ακολουθήσετε τις
τάσεις της εσωτερικής διακόσμησης
είτε το αντίθετο, οι τάσεις αυτές
αντικατοπτρίζουν τη τωρινή κοινωνική
διάθεση και έχουν σκοπό να εξελίξουν
τα τρέχοντα σχεδιαστικά στυλ, γι'αυτό
το λόγο πρέπει να λαμβάνονται πάντα
υπόψην  όταν δημιουργούμε ή
αναβαθμίζουμε ένα σπίτι.

Όπως προκύπτει από τα τελευταία 2
χρόνια ο τρόπος με τον οποίο
συνηθίσαμε να ζούμε έχουμε
εξολοκλήρου διαφοροποιηθεί. 
Το πως θέλουμε να περάσουμε το χρόνο
μας και ο λόγος για τον οποίο
βρισκόμαστε στο σπίτι  έχει αλλάξει και
αυτό έχει επηρεάσει κάθε διάθεση και
σκοπό που συνδέεται με τη διακόσμηση
του σπιτιού.
Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τη
διακόσμηση ως ζωντανό οργανισμό.
Ανανεώνεται και εξελίσσεται μαζί μας,
επηρεάζει και επηρεάζεται από την
εποχή και τις ανάγκες μας και κυρίως
πάνω από όλα τη προσωπικότητa μας.
Με αυτό το τρόπο  καθορίζεται η
αισθητική μας και κατά συνέπεια οι
επιλογές μας στη διακόσμηση του
χώρου μας.

Οι ευρωπαικοί εσωτερικοί διακοσμητές
συμφωνούν πως επικρατεί η τάση προς
το σοφιστικέ με ύφος ηρεμίας και
τόνους χαλάρωσης. Ενώ το αίσθημα
της πολυτέλειας παραμένει σημαντικό,
εμείς θα θέλαμε κάτι το οποίο να είναι
και εξίσου προσιτό. 

Ζητούμενό μας είναι ο χώρος μας να
έχει την αίσθηση του μεγάλου και
άνετου, ενώ την ίδια στιγμή θα
θέλαμε να ανεβάσουμε την ένταση
στο σαλόνι με ένα πραγματικά
εκπληκτικό design, όπου τα υλικά και
οι υφές θα είναι λιγότερο τυπικά και
περισσότερο εκκεντρικα.

 Επιλέγοντας μια έκρηξη χρωμάτων ,
τα οποία είναι αντιθετικά με τη
παραδοσιακή πλινθοδομή, τα
πλακάκια έντονου χαρακτήρα σε όψη
γυαλιού παρέχουν μια εντυπωσιακή
λύση επένδυσης για σύγχρονες
εξωτερικές ιδέες σπιτιού.

Πολλά πρακτικα οφέλη έρχονται μαζί
με τη στυλιστική χρήση αυτή των
πλακιδίων.
Πρόκειται για μια λύση ανθεκτική,
απαιτεί ελάχιστη συντήρηση και
προσφέρει μια εντυπωσιακή διάρκεια
ζωής άνω των 30 ετών.

Το κλειδί ωστόσο για την επιλογή των
κατάλληλων πλακιδίων είναι να
επιλέξετε το design που αγαπάτε 
απόλυτα! Παρ'ολαυτά εάν χρειάζεστε
ιδέες για να ξεκινήσετε την
ανακαίνιση ή απλά θέλετε να δώσετε
μια πινελιά αναβάθμισης στο χώρο
σας, η παρακάτω συλλογή μας απο
τις νέες τάσεις θα σας προσφέρει
αφθονία ιδεών.



WALLPAPER 
EFFECT 

Η ταπετσαρία συχνά ενσωματώνεται
στα σπίτια για να φέρει τη
σαγηνευτική επίδραση του
χαρακτήρα και του χρώματος,
αυξάνοντας το συνολικό ενδιαφέρον
ενός χώρου

The best interior
design in the world
Xαρούμενη αντίληψη της μαξιμαλιστικής
τάσης.



 
Σχεδιάζοντας με ταπετσαρία έγινε μια από
τις πιο διαδεδομένες τάσεις διακόσμησης
μέσα στο 2021, και αυτή η τάση δεν θα
επιβραδύνει σύντομα!

Αντί να ρισκάρετε με τη χρήση της
ευαίσθητης ταπετσαρίας, τα μεγάλα
πλακάκια με μοτίβα σας επιτρέπουν να
πάτε με το αυτό το στοιχείο δυναμικού
σχεδιασμού σε επόμενο επίπεδο.

Τα ψηφιακά τυπωμένα πλακάκια γρανίτη ή
μοτίβα γυαλιστερής λάκας σαν φόντο του
σπιτιού δίνουν την εικόνα της
ταπετσαρίας αλλά με την αίσθηση της
πολυτέλειας και της στιβαρότητας
ταυτόχρονα.

 

Σε αντίθεση με τις κοινές ταπετσαρίες, τα πλακάκια μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε δωμάτιο του
σπιτιού χωρίς να υπάρχει το ρίσκο της καταστροφής τους από νερό, υγρασία η ζέστη. Με αυτό το τρόπο
μπορουν να τοποθετηθούν κοντά σε νιπτήρα, νεροχύτη ή τζάκι.

Τα πλακάκια μεγάλων διαστάσεων με όψη ταπετσαρίας κατέκτησαν αρκετά υψηλή θέση στις προτιμήσεις
και βρήκαν νέους τρόπους να  χρησιμοποιηθούν, όπως καλύπτοντας ολόκληρους τοίχους ή ως βασικό
στοιχείο σχεδίασης του δαπέδου, με βάση τη προσωπική έκφραση. 

https://casasolutionsgekas.com/?product=luxor-verrier-ornato


METALLICS
trust the

Πλατίνα, Χάλυβας, Σίδηρος, 
Σκουριά και Άνθρακας 
Με ισχυρή προσωπικότητα και μοναδικό ρεαλισμό, τα χρωματικά εφέ μοιάζουν με τα
χρωματιστά στρώματα οξειδίου που προέρχονται από την έκθεση σε διαβρωτικούς
παράγοντες, ανάλογα με τον τύπο του μετάλλου.



Αναζητάτε τρόπο να προσθέσετε ζεστασιά με δυναμκό χαρακτήρα στο
χώρο σας; Τα πλακάκια με μεταλλική υφή είναι η τέλεια επιλογή για εσάς.

Προσδίδουν κομψότητα ταυτόχρονα με ρουστίκ αίσθηση σε κάθε δωμάτιο
του σπιτιού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κομμάτι έμφασης σε

συγκεκριμένα σημεία ή ως βασικά σχεδιαστικά στοιχεία, ανάλογα με το
επιθυμητό αποτέλεσμα.

  
 
 
 

Τα μεταλλικά πλακάκια διατίθενται σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων και υφών.
Επιλέξτε πιο ζεστούς τόνους όπως χαλκός/χρυσό, μπρονζέ / ασημί για να

προσδώσετε ένα έξτρα άγγιγμα λαμπιρίσματος.
Σε ελαφρύτερο τόνο όπως είναι το Metallic White, απορροφά και

αντανακλά το φως για να δημιουργήσει μια λαμπερή και πυρακτωμένη
ατμόσφαιρα.

 

 

Το μέταλλο και τα υλικά μεταλλικών
εφέ σε εσωτερική διακόσμηση είναι

το κλειδί για τη δημιουργία
δωματίων που εκφράζουν δύναμη,

ελλαστικότητα, πολυτέλεια και έναν
πλούτο που μόνο αυτές οι καθαρές

γραμμές υφές και τόνοι του
μετάλλου μπορούν να απεικονίσουν.

Inspiring ideas
for 2022 

https://casasolutionsgekas.com/?product=metal-ironrustzincsilver-matt


BOTANICS
ΤΟΛΜΗΡΑ

   GO WILD WITH THE NATURE 

             Αντίθεση - Ένταση - Μοναδικότητα



Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α  Κ Α Ι  Σ Χ Ε Δ Ι Α

Π Ο Υ  Α Π Ο Δ Ι Δ Ο Υ Ν

Φ Ο Ρ Ο  Τ Ι Μ Η Σ  Σ Τ Η

Μ Η Τ Ε Ρ Α  Φ Υ Σ Η

Το κίνημα σχεδίασης
jungalow  αναφέρεται
στους λάτρεις της φύσης
και παίρνει ισχυρή θέση
ανάμεσα στις κυρίαρχες
τάσεις το 2022.
Η εστίαση αυτή στα
βοτανικά στοιχεία όπως
φύλλα εξωτικών δένδρων,
εντυπωσιακών πτηνών
αλλά και τολμηρών
λουλουδιών θα σας
επιτρέψουν να περπατήσετε
στην άγρια πλευρά της
απόλυτης φύσης της
ζούγκλας.  Βοτανικές
πατέρνες με έντονα σχέδια,
αφιερωμένες στο πράσινο
των φύλλων αλλά και στα
ποικίλα χρώματα των
λουλουδιών .
Εάν ψάχνετε τρόπο να
κάνετε τη διαφορά στο
χώρο του σπιτιού σας
ξεπερνώντας όλες τις
οριογραμμές τότε αυτό
το στυλ είναι για εσάς.

 

Inspiring ideas
for 2022 

https://casasolutionsgekas.com/?product=amazzonite
https://casasolutionsgekas.com/?product=amazzonite


STONE
natural

        Φυσικοί τόνοι και ηρεμία

Υπάρχουν υλικά που αντιστέκονται σε όλες τις μόδες και ηλικίες και
υπάρχουν επιφάνειες που είναι πάντα στη μόδα! 



Οι πέτρινες πλάκες ήρθαν εδώ για να μείνουν.
Αναφερόμαστε στα πλακάκια με αίσθηση όμορφης και αληθινής υφής

πέτρας που σίγουρα θα έχετε διακρίνει σε πολλά σπίτια.
Η πέτρα είναι ενα φυσικό και διαχρονικό υλικό το οποίο είναι στις

προτιμίσεις εδώ και πολλά χρόνια. Τα πλακάκια με υφή πέτρας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με ποικίλους τρόπους χάρη της μεγάλης διαθεσιμότητας

σε υφές και χρώματα.

 Μεγάλες πλάκες ως
δάπεδο

Επένδυση σε τοίχο

 Eπένδυση σε πάγκο

Inspiring ideas
for 2022 

https://casasolutionsgekas.com/?product=artech-white-greige-silver-mat


TERRAZZO 



Τα πλακάκια σε μωσαικό συνεχίζουν να
είναι τάση σε παγκόσμια κλίμακα
εσωτερικής αλλά και εξωτερικής
διακόσμησης χάρη στη κλασσική γοητεία
που διαθέτουν και στα μοναδικά και
ιδιόμορφα σχέδια τους.

Με το κάθε ξεχωριστό κομμάτι πλακιδίου να
αποτελείται από ιδιάζον μοτίβο
προσφέρουν μια μοναδική στυλιστική
επιλογή ως πλακάκια δαπέδου αλλά και
τοίχου.
 
Δημιουργήστε με βάση το δικό σας
χαρακτήρα και προτιμίσεις συνδυάζοντας
σχέδια και χρώματα.

Hydra

StudioVienna

Vienna

https://casasolutionsgekas.com/?product=altea
https://casasolutionsgekas.com/

