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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. α) Η επιτυχία μιας διακοσμητικής μελέτης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
τις γνώσεις και τη συνεχή ενημέρωση του διακοσμητή για τα υλικά που
βρίσκονται στην αγορά.
Τα υλικά που κυκλοφορούν στην αγορά είναι πάρα πολλά και συνεχώς
προστίθενται καινούργια, γι’ αυτό ο διακοσμητής επιβάλλεται να
διατηρεί ένα αρχείο με πληροφορίες για τα υλικά και τους προμηθευτές
τους.
Αρκετές φορές το ίδιο το υλικό δίνει έμπνευση στο διακοσμητή. Η
χρήση του κατάλληλου υλικού διασφαλίζει την επιτυχία της
διακόσμησης γιατί τα υλικά έχουν τη δυνατότητα:



Να αναδείξουν την αξία του χώρου, διορθώνοντας συγχρόνως τις
ατέλειές του.
Να συμβάλουν στη δημιουργία αισθητικής αρμονίας στο χώρο.
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Ο διακοσμητής που είναι γνώστης των υλικών μπορεί με ευκολία και
έμπνευση να δημιουργήσει ενδιαφέρουσες συνθέσεις και είναι σε θέση να
εισηγηθεί υπαλλακτικές και ίσως πιο οικονομικές λύσεις.

β) Ταπετσαρίες με φυσικές ή συνθετικές ίνες/ φτηνή λύση και ζεστασιά
Ξύλο / Ηχομόνωση και ζεστασιά
Πλαστικές επενδύσεις/ μοντέρνοι χώροι και φτηνές λύσεις
Μεταλλικές επενδύσεις/ μοντέρνοι χώροι και φτηνές λύσεις
Πέτρα/ ζεστασιά και αρχοντιά
Μάρμαρο/ αρχοντιά

2. α) Οι ψευδοροφές είναι κατασκευές που εφαρμόζονται σε κάποια
απόσταση από την οροφή του εσωτερικού χώρου και καλύπτουν μέρος
ή ολόκληρο το εμβαδόν της οροφής.
Λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι ψευδοροφές:






Απόκρυψη κατασκευαστικών ατελειών και μείωση του ύψους του
χώρου.
Εκμετάλλευση του χώρου μεταξύ ψευδοροφής και πλάκας για
λειτουργικούς σκοπούς (διασωληνώσεις, ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις κλιματισμού).
Δημιουργία διαφορετικών επιπέδων.
Εξασφάλιση ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.
Εύκολη εγκατάσταση φωτιστικών χωρίς επεμβάσεις στην οροφή.

β) Υλικά από τα οποία κατασκευάζονται οι ψευδοροφές:




Ηχοαπορροφητικές πλάκες
Φυσική και τεχνητή ξυλεία
Γυψοσανίδες

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων 3, 4, 5 και 6 βρίσκονται στα σχέδια, φύλλα Α3.
Οι προτεινόμενες λύσεις έχουν σχεδιαστεί στον Η/Υ.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 5.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 6.

ΤΕΛΟΣ
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