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Jak ukry? telewizor

Jeszcze niedawno schowanie odbiornika by?o nie lada wyzwaniem. Telewizory z ogromnym,
ci??kim kineskopem wymaga?y solidnego stolika telewizyjnego i ogl?dania z odpowiednio du?ej
odleg?o?ci od ekranu. Diametralna zmiana nadesz?a pod koniec lat 90. ubieg?ego wieku z
pierwszymi telewizorami plazmowymi. Odpowied? na pytanie, jak ukry? odbiornik, sta?a si? du?o
?atwiejsza. P?aski telewizor nie jest ju? przykuwaj?cym uwag? szpec?cym pud?em. Mo?na go po
prostu powiesi? na ?cianie jak obraz. Nadal jednak nie zawsze chcemy, by by? najwa?niejszym
sprz?tem w pokoju.
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Odpowiednie t?o. Telewizory zwykle maj? czarn? obudow?, rzadziej srebrn?, tylko czasami –
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bia??. Czarny jest tak?e ekran. Na tle bieli takie odbiorniki bardzo rzucaj? si? w oczy. Jeszcze
wi?kszy kontrast daje po??czenie czerni z ?ó?tym. Ale ju? na ciemnej ?cianie w odcieniach zieleni,
granatu, fioletowego, purpury, br?zowego, szaro?ci telewizor b?dzie znacznie mniej widoczny.
Tak?e we wn?trzach zaaran?owanych w oparciu o czer? i biel odbiornik staje si? jednym z wielu
czarnych, graficznych elementów, niekoniecznie najwa?niejszym (zdj?cia na dole).
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Pomys?owy kamufla?. Je?li ciemne t?o to ma?o, mo?emy pokusi? si? dodatkowo o
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wkomponowanie telewizora w zaaran?owan? na ?cianie siatk? pó?ek ?ciennych (VALJE),
oprawionych obrazów, fotografii czy nawet pustych ram. Ale ostro?nie – dzie?a sztuki, pami?tki z
podró?y, bibeloty nie powinny przyci?ga? wzroku i nie dekoncentrowa? nas podczas ogl?dania
programu, co mo?e wywo?ywa? rozdra?nienie, a w rezultacie m?czy?. Powinny by? stonowane,
wr?cz neutralne.
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Element puzzla. Telewizor niczym fragment uk?adanki, jak? jest system mebli do przechowywania
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w pokoju dziennym. Nie u?ywam s?owa „meblo?cianka”, bo wiem, ?e na niektórych nadal dzia?a
jak p?achta na byka. Nies?usznie, wspó?czesne zabudowy niewiele maj? z ni? wspólnego. W tej
kategorii króluje system BESTÅ stwarzaj?cy najwi?cej mo?liwo?ci. Do wyboru s? gotowe meble, a
tak?e obudowy, które sami zestawiamy i uzupe?niamy drzwiczkami, akcesoriami i wyposa?eniem
wn?trz. Telewizor wpisze si? tak?e w szafk? IVAR (zdj?cie na dole). Dla pe?nej konspiracji mo?na
go nawet chowa? za drzwiami.

Nie ukrywaj telewizora na si??. Im bardziej b?dziesz go chowa?, wieszaj?c wokó? niego kolejne
pó?ki i plakaty, tym wi?ksze niebezpiecze?stwo, ?e zapanuje chaos. Nie chcesz w ogóle widzie?
odbiornika? Zamknij go w szafce lub po prostu zas?o? kotar?! Gwarantuj?, ?e efekt te? b?dzie
znakomity.
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