WENGE TRÓPUSI BURKOLATOK

A PADLÓNAK FONTOS SZEREP JUT A BELSÔ TÉR HANGULATÁNAK
MEGTEREMTÉSÉBEN. A LAKBERENDEZÉSNEK AZ ALAPJÁT KÉPEZI ÉS
BEFOLYÁSOLHATJA A BÚTOROK, A TEXTILEK ÉS EGYÉB KIEGÉSZÍTÔK
SZÍNVÁLASZTÁSÁT IS. A TERVEZÉS SORÁN JÓL MEG KELL FONTOLNI,
HOGY MILYEN TÍPUSÚ PADLÓT VÁLASZTUNK. AZ AFRIKAI WENGEFA
SZÍNE, ELEGANCIÁJA ÉS EREDETISÉGE EGY TITOKZATOS EGZOTIKUS
VILÁGBA KALAUZOL. JELENLEG SOKFÉLE PADLÓBURKOLÓ ANYAGOT
HASZNÁLNAK, DE MÉG MINDIG A LEGGYAKORIBB A TERMÉSZETES FA.
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Ez az anyag a természetesség igényét
elégíti ki. A fafajok színei közül olyat lehet
választani, amelyik a legjobban illeszkedik
a berendezés stílusához.
A wenge fafajtánál a sötét csokoládébarna színben a csipetnyi világosabb sárgás
csíkok dekoratív mintát alkotnak. Ez a sajátosság különbözteti meg a többitôl, ezáltal
szükségtelenné válik a pácolás. Felületkezelésként ennél a padlóburkolatnál a lakkozás vagy a színtelen olajozás ajánlott.
A beltérben a falak színe, textúrája a divat
miatt gyakran változhat, a padló azonban
esztétikus megjelenésével és tartósságával
sok-sok évig kiszolgál minket.

A wengeburkolat rendkívül elegáns látvány, fôképp a telített étcsokoládé színe
miatt. A sötét tónusok elsôsorban a nagyméretû és világos szobáknál ajánlottak. Így
a bézs, krém- vagy törtfehér színû falakhoz
a wenge az optimális választás.
A wengeparketta karakteresen körvonalazott szerkezete és színe miatt leginkább a
minimál berendezéshez illik, de a gyarmati
stílus és az európai trendek kombinációja
is lehet.
A tömör fabútorok, az egzotikus kiegészítôk – a finom kelmék és az állati bôrök az
afrikai fával – különleges hangulatot eredményeznek.

Ezt a miliôt egésztik ki a dekoratív egyedi tárgyak, mint például a távoli utazásokat
idézô figurák, maszkok.
A jól megtervezett világítás vizuálisan tágítja a teret, és kiemeli a wenge faburkolat
varázsát.
A wengefa Közép-Afrikában a nehéz idôjárási körülmények között kialakult kemény
alapanyaga miatt nagyon tartóssá vált és
így az évek múlásával is vonzó marad.
Ennek köszönhetôen nem csupán az otthonunkban ideális, hanem a nagy forgalmú nyilvános helyeken is, ahol a padlók
különösen nagy igénybevételnek vannak
kitéve.
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