#EASY #CRAFT

#blackboard

Μου
αρέσει
γιατί…

....μπορούμε πάνω σε αυτό να
ζωγραφίσουμε, να γράψουμε
μηνύματα, να δημιουργήσουμε
κάτι εντελώς μοναδικό.

Για αρκετούς ο μαυροπίνακας αποτελούσε έναν
εφιάλτη όταν ήταν μαθητές, όμως τώρα το εφέ
μαυροπίνακα βρίσκεται παντού και είναι ένα από τα πιο
«δυνατά» trend στη διακόσμηση.
Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να αναδείξετε την προσωπική σας καλαισθησία σε κάθε χώρο μέσα
στο σπίτι σας. Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε με μερικές ενδιαφέρουσες ιδέες. Have fun!
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#EASY #CRAFT

#blackboard

Μου αρέσει γιατί μπορούμε να
μετατρέψουμε τα παλιά μας
πράγματα που ήταν παραπεταμένα
στην αποθήκη: κουτιά, κορνίζες,
τραπεζάκια, γραφεία κ.α. σε χρηστικά
αντικείμενα.

Το χρησιμοποιούμε όχι μόνο για
διακόσμηση στο εσωτερικό του
σπιτιού, αλλά και για να ομορφύνουμε
το μπαλκόνι μας ή τον κήπο μας με
γλαστράκια μαυροπίνακα.

Μου αρέσει γιατί ένας τοίχος
βαμμένος με χρώμα μαυροπίνακα
είναι ό,τι πιο εντυπωσιακό όπου
κι αν βρίσκεται: στην κουζίνα, στο
σαλόνι, στην κρεβατοκάμαρα στο
παιδικό δωμάτιο, στο γραφείο,
ακόμα και στο μπάνιο!
Επιπλέον έπιπλα που τα
χρησιμοποιούμε καθημερινά
μπορούν να ανανεωθούν και
να δώσουν άλλη όψη στο χώρο:
ντουλάπια κουζίνας, συρταριέρες,
σκάλες, μέχρι και το ψυγείο μας!
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Για ένα όμορφο (και ομοιόμορφο) αποτέλεσμα

Last but not least μου
αρέσει γιατί είναι ένα
εύχρηστο χρώμα που μπορεί
να εφαρμοσθεί πάνω σε
οποιαδήποτε κατάλληλα
προετοιμασμένη επιφάνεια. Δείτε
πως γίνεται σκανάροντας
μέσω smartphone ή tablet
την εικόνα με την εφαρμογή
QR Code Reader

Θα χρειαστείτε το χρώμα Berling Black Board Paint, το οποίο θα προμηθευτείτε από τα χρωματοπωλεία.
Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους, σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες όπως τοίχος, ξύλο ,MDF, κόντρα πλακέ,
μέταλλο κλπ. μετά από την κατάλληλη προετοιμασία τους. Δίνει ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα με υψηλή
αντοχή στη συχνή χρήση και στον συχνό υγρό καθαρισμό, ενώ δεν εμφανίζει σκιάσεις από την κιμωλία (Anti
Ghosting Effect).
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