
 

5 důvodů, proč pustit tapety a samolepky do interiéru 
 

Praha, 24. září 2015 – Tapety zažívají velký comeback, a není vůbec divu. Už dávno 

nejsou nudné, umí v interiéru vytvořit zajímavé efekty a dlouho vydrží. Uvažujete o tom, 

že jim dáte šanci? Tady je pět důvodů, proč je to dobrý nápad. 

1. Tapety dají interiéru úplně nový rozměr. 

Třeba v podobě panoramatu oblíbené 

světové metropole, levandulového pole 

v Provence nebo stylové knihovny.  

Velkoformátová tapeta, 315x232 cm, cena 

na Bonami.cz 1099 Kč 

2. Tapety už dávno nejsou jen papír. 

Můžete si vybrat nejrůznější materiály od 

vinylu až po textil, originální struktury nebo 

třeba 3D tapety. Takové efekty barvou 

prostě nevykouzlíte. 

3. Vydrží dlouho krásné. Jsou totiž stálejší než výmalba, která na stěně neustále pracuje. 

„Moderní tapety mají i UV ochranu proti vyblednutí a dají se dokonce očistit vlhkým hadříkem,“ 

vysvětluje Margaréta Švecová, interiérová designérka Bonami.cz. 

4. U barvy je někdy těžké vybrat správný odstín, protože dopředu nevíme, jak bude na stěně 

vypadat. Takové překvapení vás s tapetou nečeká. 

5. Od tapetování se v 90. letech hromadně upouštělo, od té doby se toho ale na trhu tapet 

hodně změnilo. Dnes je výběr tak velký, že si vyberete dokonalou tapetu pro jakýkoli styl 

interiéru.  

 

 



 
 

 

Hřejivou atmosféru u vás doma vytvoří tapeta, 

která vypadá jako naskládané dříví na zátop. 

Úplně skvěle si bude rozumět s krbem. 

Velkoformátová tapeta, 315x232 cm, cena na 

Bonami.cz 1099 Kč 

 

 

 

 

Jestli máte alergii na nudu a nebojíte se 

extravagantního designu, pořiďte si do obýváku 

eskalátory z metra.  

Velkoformátová tapeta, 315x232 cm, cena na 

Bonami.cz 1099 Kč 

 

 

Pokud si netroufáte na celoplošné tapety, můžete svoje stěny ozvláštnit alespoň krásnými 

designovými samolepkami.  

 

Něžní 3D motýlci mají na zadní straně adhezivní 

pásku, takže je jen na vás, co jimi vyzdobíte. 

Skvěle se hodí také jako dekorace na svatby a 

večírky. Cena na Bonami.cz: 259 Kč 

 

 



 
 

 

Roztomilá veverka rozveselí každý dětský pokojíček. 

Nevadí jí ani, když ji děti občas pohladí špinavýma 

rukama. Dá se totiž omývat. Cena na Bonami: 349 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro média 

Michala Gregorová 

gregorova.michala@gmail.com 

608 817 565 

www.nejsmeagentura.cz  
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