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Декоративни елементи от полиуретан 
 

 
Много специалисти смятат, че сред съвременните материали един от най-
достойните за производство на архитектурна и интериорна декорация е 
полиуретанът. С него много точно се имитират гипсовите орнаменти, 
благодарение на плътната му структура и специалното грундиращо покритие, 
нанасяно в заводски условия. За разлика от гипса, обаче, полиуретанът е по-
лек, много траен и не се чупи, не се уврежда от влагата, не изменя цвета си с 
времето и има икономична обработка. Освен това, полиуретановите елементи 
са доста по-лесни и технологични за поставяне - готовите детайли само се 
залепят. Изделията могат да се поставят в еластична форма, така че 
значително да се опростят довършителните работи, тъй като при тях не се 
изисква абсолютно изравняване на стената, както е при гипсовите. 
Повърхността на полиуретановите декори може да е ламинирана или 
грундирана. Вторият вариант е по-скъп, но по-траен и позволява боядисване с 
всякакъв вид боя. Заради хидроустойчивостта си, полиуретановата декорация 
може да се мие и да се използва в бани и други влажни помещения в 
жилището. 
Впечатляващ е асортиментът от ъглови елементи, бордюри, фризове, 
корнизни фрагменти и орнаменти, които се предлагат за вътрешна и външна 
декорация. Всички те с успех могат да се прилагат успешно както върху 
стени, така и на тавани. Не съществуват проблеми за декориране и на 
вратите. За тях също могат да се изработят бордюри и пиластри, които, в 
комбинация с добре подбрани и аранжирани стенни и тавански декоративни 
елементи, могат да придават изискан и аристократичен вид на помещенията. 
Полиуретанът не поставя никакви прегради пред въображението на 
дизайнера. Например един от завършващите щрихи в интериорния дизайн 
може да бъде рамката на огледалото, декорирана с полуретанови елементи. 
По стените е възможно да се поставят пана, възпроизвеждащи антични, 
митологични или фантастични сюжети. 
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Когато декорираното пространство е по-голямо, не бива да се пренебрегва 
възможността за поставяне на колони. Те, разбира се, също се изработват 
изцяло от полиуретан, като капителите им може да пресъздават творенията на 
всеки древен архитект. При желание за създаване на автентичен античен 
облик на залата могат да се възпроизведат от полиуретан и популярни статуи 
от древността. 
Както стана ясно, полиуретанът е материал с неограничени възможности за 
приложение в съвременното строителство, стига да са използва правилно. 
Затова е редно винаги да се прочитат внимателно инструкциите на 
производителя и да се спазват стриктно. Правилното използване на продукта 
е също толкова важно за крайния ефект от работата, колкото и качеството на 
материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


