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БОЯ 
срещу

ТАПЕТИ
А защо не и двете

?
Боята е вероятно най-евтиният начин за трайно и 
ефектно обновяване на дома, но същото може да се 
постигне и с тапет.  Всеки избор зависи от 
конкретните предпочитания на клиента и условията в 
дадения интериор. Важно е да знаем, че винаги можем 
да се възползваме от предимствата и на боите и на 
тапетите и да направим ефектни комбинации.

Ако искате да имате наистина уникален интериор, достатъчно е само 
да поръчате тапет с избрана снимка и да го направите акцентна стена, 
а останалата част от стаята да бъде в координирани по цвят бои. 
Дори и да нямате възможност да използвате ефектен дизайнерски 
тапет, ето как евтино и лесно можете да обновите например спалнята 
си само с подходящ цвят боя и парчета стари тапети: 

Или да подчертае вашето 
предпочитание в момента 
към дадена модна тенденция 
– както например 
засиленото присъствие на 
бетон в интериорния дизайн. 
Но тогава е добре да се 
използват тапети, които 
лесно могат да се отлепят 
и заменят със следващото 
ви модно увлечение.

Съчетанието на боя и тапети позволява 
много по-голямо разнообразие на дизайна, а 
също така и лесно обособяване на стила и 
настроението за всяка част от жилището.

Най-важното е цветовете да се 
подберат и координират правилно.

А защо не и двете?
Хаусмайстер-

достъпните идеи

В този случай тапетът е 
едновременно акцентна 
стена и обединяващ 
елемент за всички останали 
цветове в интериора, но 
той може да бъде също 
така и средство за 
скриване на дефект 
на стената.
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Ефекти 
с БОИ и 
ТАПЕТИ

Както с боята, така и с помощта на тапета можем да променяме 
зрителното възприятие за обема на дадено помещение. Важно е да 
се знае, че светлите цветове отдалечават зрително стените и 
увеличават обема на стаята, а ярките и тъмните – обратно, 
приближават ги към нас.

Също така и с помощта 
на добре координирани 
различни цветни петна.

Не трябва да забравяме 
използваните още от 
древни времена начини 
на декориране на 
стените – с шаблон 
и боя можем да 
постигнем какъвто 
си искаме ефект. 

Ефекти с бои и тапети
Хаусмайстер-

достъпните идеи

Освен ефектен акцент, 
вертикалните райета могат 
успешно да увеличат зрително 
височината на стаята.

Един тапет с подходяща тематика 
може да бъде центърът, около който да 
се организира дизайнът на цялата стая, 

както е в случая с детската стая тук.
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Когато ви предстои ремонт или само обновяване с 
помощта на боя сигурно си задавате много въпроси, 
голяма част от които са свързани с избора на боя и 
майстори, които да ви помогнат да го осъществите. 
Ако търсите чиста, бърза и качествена работа с ясни 
цени за всяка услуга и гаранции и застраховка на 
имуществото ви срещу щети, случили се по време на 
ремонт, Хаусмайстер е една от малкото компании, 
които предлагат всичко това.
А по отношение на избора на бои - на пазара днес има 
доста голямо разнообразие. Един от основните 
показатели при избор винаги е цената. Но преди това 
трябва да си зададем няколко въпроса:

В Европейския съюз има някои общоприети 
сертификати за качество и екология, които до 
известна степен гарантират всичко това. Вече 
започва въвеждането на съответните понятия и 
критерии и на български език.

Един от 
най-популярните 
сертификати за 
качество 
е европейската 
екомаркировка с 
цветето.

Не забравяйте да проверите каква е 
устойчивостта на боята на мокро миене: това е 
може би едно от най- важните качества на боята , 
което определя дали е възможно почистването на 
естествените замърсявания и как това влияе на 
плътността на слоя боя. Според  устойчивостта 
на мокро миене боите са 5 класа – най-високият е 1 
(пластът боя най-трудно се отмива), а най-ниският 
е 5 (пластът боя най-лесно се отмива) като 
разликата между тях е значителна.  Измерването 
на устойчивостта става със специални стендове 
като при Клас 1 от пласта боя могат да бъдат 
отнети до 5 микрона при 200 цикъла на мокро миене 
на стенда, при Клас 2 от 5 до 200 микрона , при Клас 
3 от 20 до 70 микрона , при Клас 4 по-малко от 70 
микрона , но вече при 40 цикъла на мокро миене на 
стенда и Клас 5 повече от 70 микрона. Тези цифри 
са по Европейски стандарт EN 13300 за бои и 
лакове. Теменужка Захариева, Хаусмайстер

Какво искаме да постигнем с боята – дали само 
временно освежаване или дълготраен качествен 
ефект?

Дори и да търсим бързо и евтино освежаване, 
струва ли си да рискуваме с боя, която може да ни 
повлияе зле с невидими, но осезаеми ефекти като 
дълго неизчезваща миризма и по-късно забележими 
последствия като алергии?

Не е ли по-ефективно икономически да използваме 
малко по-скъпа, но качествена боя, която може да 
се мие и ще ни спести следващ ремонт за по-дълго 
време?

Можете да  използвате латекс с по-голяма покривност, 
което ще ви улесни да свършите работа по-бързо и с 
по-малко нанасяния, но дори и в по-скъпите и качествени 
марки бои има разлики по отношение на това дали и до колко 
те могат да се мият. Съществуват бои, които позволяват 
само с гъба с вода да се измие веднага едно петно, дори и 
мазно. Някои от боите имат по-голяма устойчивост и не се 
изтриват лесно от такова измиване, а други много по-лесно 
намаляват плътността си. Най-често това са точно 
боите, които имат по-голяма плътност и са ни спестили 
допълнителна ръка. Те дълго след нанасянето им отделят 
малки количества токсични вещества, които вдишваме. Те 
са комбинация от различни летливи органични съединения, 
т.нар. VOC, които бавно се натрупват и алергизират нас и 
децата ни. Добре е, когато избирате боята за ремонт у 
дома да гледате за продукти с ниско съдържание на VOC 
(low-VOC) или почти изключващи ги (zero-VOC). 
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Как да избираме боя 
Хаусмайстер-

достъпните идеи

Нашите специалисти ще ви информират за тях 
и ще ви помогнат да изберете най-доброто за 
вашия дом, но е добре също и винаги да четете 
внимателно написаното върху опаковките 
на боите.
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Специално предложение 
Хаусмайстер-

достъпните идеи


