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Szybkie tempo życia, postęp technologiczny, stały brak czasu oraz krajobraz miejskich
blokowisk powoduje, że niejednokrotnie mamy ochotę na odrobinę natury, przyrody i
zaczerpnięcia sielskiego klimatu. Projektanci wnętrz namawiają nas, że istnieje możliwość
perfekcyjnego połączenia nowoczesności i powrotu do tego, co stare, kultowe oraz w pełni
naturalne. Przykładem takiej aranżacji jest prezentowanej wnętrze gustownego salonu, który już
na pierwszy rzut oka ujawnia nam idealne pomieszczenie do wypoczynku, relaksu oraz
zapomnienia codziennych problemów. Całość pokoju urządzona jest w typowym stylu
nowoczesnym. Kolorystyka wnętrza oparta jest na bieli, czerni i wszystkich odcieniach szarości.
Brakuje w nim bezużytecznych akcesoriów, nadmiaru dekoracji, a na pierwszy rzut oka wybija
się prostota, niewinność i minimalizm. Przedstawia ona sielską atmosferę włoskiego
miasteczka, które stanowi atrakcyjny kontrast dla szarości oprzyrządowania pokoju. Obraz
fototapety 3d do salonu został umieszczony w wyjątkowej wnęce wykonanej na jednej ze ścian,
co powoduje wrażenie przejścia ze świata codzienności w świat barw, zielonej roślinności
ustawione wzdłuż wybrukowanej uliczki oraz ładnych schematycznych włoskich obiektów. Z
obrazu fototapety 3d na ścianę bije do wnętrza ciepło, jakie aż daje się odczuwać przez
współlokatorów. Dodatkową atrakcją tego urządzenia jest wrażenie głębi, jakie sprawia droga
biegnąca wzdłuż długiej uliczki. Można fakultatywnie mieszać różne style począwszy od
klasycznego, poprzez ekologiczny, glamour, vintage, a na nowoczesnym przerwawszy.
Najbardziej spektakularne połączenia dotyczą zastosowania absolutnie przeciwstawnych
stylów, jak ma to miejsce na opowiedzianym wyżej przykładzie, w jakim miejscu sielskość
nienagannie łączy się z nowoczesnością. Podobny rezultat wolno zdobyć łączące ze sobą
prawdziwą klasykę z elementami glamour. Toteż fototapety 3d dodające pomieszczeniom
prawdziwe uroku oraz oryginalności są w stanie być zastąpione drukowanymi obrazami a także
nadzwyczaj modnymi ostatnimi czasy naklejkami ściennymi.
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