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Fototapety to świetny sposób na dodanie koloru i
życia do każdego pomieszczenia.
Są również przyjazne dla oczu, co oznacza, że z taką fototapetą w każdym pomieszczeniu
poczujesz się jak w domu! A jeśli Twoje upodobania się zmienią? Nie ma problemu - możesz
łatwo zmieniać obrazy co sezon lub kiedy tylko będzie Ci to odpowiadało.

Fototapety to świetny sposób na dodanie koloru i życia do każdego pomieszczenia. Są
również przyjazne dla oczu, co oznacza, że z taką fototapetą w każdym pomieszczeniu
poczujesz się jak w domu! A jeśli Twoje upodobania się zmienią? Nie ma problemu - możesz
łatwo zmieniać obrazy co sezon lub kiedy tylko będzie Ci to odpowiadało. Czego tu nie kochać
- zobacz fototapety sklep Warszawa?
Szukasz inspiracji? Zapoznaj się z listą 21 pięknych fototapet, które odmienią każde
pomieszczenie w Twoim domu!
1. Botaniczne piękno
Wprowadź do swojego wnętrza to, co na zewnątrz, dzięki fototapecie z motywem
botanicznym. Ta fototapeta przedstawia bujną zieleń i żywe kwiaty, które dodadzą Twojej

przestrzeni odrobinę natury.
2. Tropikalny raj
Ucieknij do tropikalnego raju dzięki tej wspaniałej fototapecie. Lazurowa woda, białe
piaszczyste plaże i palmy - wszystko, czego potrzebujesz, aby się zrelaksować i uciec od
codziennego zgiełku.
3. Spokojna scena
Ta pogodna fototapeta doskonale nadaje się do stworzenia spokojnej i wyciszającej atmosfery
w każdym pomieszczeniu. Przedstawia delikatne fale rozbijające się o brzegizaciszna plaża idealne miejsce na relaks i odpoczynek.
4. Podwodny świat
Zanurz się w podwodnym świecie dzięki tej pięknej fototapecie. Przedstawia ona mnóstwo
morskich stworzeń, od ryb z rafy koralowej po żółwie i delfiny. Fototapeta ta z pewnością doda
kolorytu każdemu pomieszczeniu.
5. Widok na góry
Jeśli szukasz zapierającego dech w piersiach widoku, nie szukaj dalej niż ta fototapeta z
widokiem na góry. Uwiecznia ona piękno gór w całej ich okazałości, od ośnieżonych szczytów
po zielone doliny.
6. Pustynna oaza
Ta fototapeta to doskonały sposób, aby przenieść piękno pustyni do swojego domu.
Przedstawia ona spokojną oazę, pełnąpalmy daktylowe i chłodne, błękitne wody.
7. Panorama miasta
Przenieś energię miasta do swojego domu dzięki tej fototapecie. Przedstawia ona
oszałamiającą linię horyzontu, pełną strzelistych wieżowców i błyszczących świateł. Jest to
doskonały sposób na dodanie odrobiny blasku do każdego pomieszczenia.
8. Jesienne liście
Ta fototapeta jest idealna, aby dodać odrobinę jesiennego koloru do Twojego domu.
Przedstawia ona spadające liście w różnych kolorach, od intensywnej czerwieni po żywe
pomarańcze.
9. Zimowa kraina czarów
Zmień każdy pokój w zimową krainę czarów dzięki tej magicznej fototapecie. Przedstawia ona
scenę prosto z bajki, z drzewami pokrytymi śniegiem i lśniącym zamarzniętym jeziorem.
10. Sztuka abstrakcyjnaDodaj odrobinę sztuki abstrakcyjnej do swojego domu dzięki tej
fototapecie. Jej kolorowy wzór z pewnością doda zainteresowania i atrakcyjności każdemu
pomieszczeniu.
11. Ceglana ściana
Ta fototapeta jest idealna do stworzenia industrialno-szykownego stylu w Twoim domu.
Przedstawia mur z cegieł, po którego bokach pnie się bluszcz. To doskonały sposób, aby
dodać odrobinę tekstury do każdego pomieszczenia.
12. Drewniana deska

Ta fototapeta doskonale nadaje się do stworzenia rustykalnego nastroju w Twoim domu.
Przedstawia ona drewnianą deskę, z sękami i niedoskonałościami. To doskonały sposób na
dodanie charakteru do każdego pomieszczenia.
13. Kamienna ściana
Ta fototapeta jest idealna, aby dodać Twojemu wnętrzu charakteru. Przedstawia starą
kamienną ścianę o zwietrzałej fakturze, która doda głębi i zainteresowania każdemu
pomieszczeniu.
14. Kanał wenecki
Wybierz się w podróż do Wenecji dzięki tej fototapecie. Uwiecznia ona piękno kanałów tego
miasta, ich lśniące wody i piękne budynki. Ta fototapeta z pewnością doda romantyzmu
każdemu pomieszczeniu.
15. Wieża Eiffla
Przenieś piękno Paryża do swojego domu dzięki tej fototapecie. Przedstawia ona kultową
wieżę Eiffla w całej jej okazałości, na tle błękitnego nieba i puszystych chmur.
16. Linia horyzontu Nowego Jorku
Dodaj swojemu mieszkaniu kosmopolitycznego charakteru dzięki tej fototapecie. Przedstawia
ona wspaniałą panoramę Nowego Jorku,ze swoimi drapaczami chmur i migoczącymi
światłami.
17. Linia horyzontu w Londynie
Przenieś piękno Londynu do swojego domu dzięki tej fototapecie. Przedstawia ona panoramę
miasta, od kultowego Houses of Parliament po Tower Bridge. Ta fototapeta z pewnością doda
elegancji każdemu pomieszczeniu.
18. Most Golden Gate
Ta fototapeta jest idealna, aby dodać odrobinę amerykańskiego stylu do Twojego domu.
Przedstawia ona most Golden Gate, jeden z najbardziej kultowych zabytków Ameryki. Ta
fototapeta z pewnością doda uroku i zainteresowania każdemu pomieszczeniu.
19. Schody Hiszpańskie
Wybierz się w podróż do Rzymu dzięki tej fototapecie. Przedstawia ona piękno Schodów
Hiszpańskich, jednego z najbardziej charakterystycznych punktów miasta. Ta fototapetaz
pewnością doda elegancji każdemu pomieszczeniu.
20. Kwiaty wiśni
Ta fototapeta jest idealna, aby dodać odrobinę wiosennego piękna do Twojego domu.
Przedstawia drzewo w pełnym rozkwicie, którego gałęzie pokryte są delikatnymi kwiatami
wiśni. Ta fototapeta z pewnością doda uroku i wdzięku każdemu pomieszczeniu.
21. Tropikalny zachód słońca
Ta fototapeta to doskonały sposób, aby przenieść piękno tropików do swojego domu.
Przedstawia zachwycający zachód słońca, na którym ogniste czerwienie i pomarańcze
rozświetlają niebo. Ta fototapeta z pewnością doda ciepła i zainteresowania do każdego
pomieszczenia.
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