
KODĖL ŽMONĖS RENKASI UŽUOLAIDAS?
Atsakymas paprastas – užuolaidos suteikia namams 
jaukumo, įkvepia patalpai gyvybės. Įsirenginėjant 
naujus namus ar butą, dažnai pirmas pasirinkimas 
būna žaliuzės, nes taip žmonėms atrodo taupiau 
ar praktiškiau, tačiau po kurio laiko, pagyvenę ir 
išbandę, jie visgi grįžta prie užuolaidų. 

AR UŽUOLAIDAS GALIMA PRITAIKYTI 
VISUR, AR KAI KUR JOS NETIKS (PVZ., 
BIURUOSE, LIGONINĖSE)?
Užuolaidos netiktų nebent labai specifinėje aplin-
koje, tarkim, kokioje nors ypatingoje laboratorijoje. 
Visais kitais atvejais tikrai galima atrasti tinkamą 
sprendimą. Šiais laikais žodis užuolaidos – daugiau 
bendrinis pavadinimas, apibūdinantis visą aibę 
namų tekstilės gaminių. Galime rinktis tarp klasi-
kinių užuolaidų, austrijiečių, romanečių bei širmų. 
Siūlomų audinių įvairovė taip pat labai didelė: nuo 
visiškai natūralių iki sintetinių, skirtų specifinėms 
funkcijoms. Jei norisi užuolaidų, tinkamą variantą 
tikrai galima atrasti. 

KAIP VERTINATE MADĄ APSKRITAI 
NIEKUO NEDENGTI LANGŲ? 
Be abejo, skonio reikalas. Jei pro langą atsiveria 
gražus peizažas ir jeigu žmogui tai priimtina – kodėl 
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Kodėl verta rinktis užuolaidas?
Laiptai, turėklai ar kiti metalo gaminiai - tai mus supančios erdvės dalis namuose, kuri 
turi svarbią funkcinę paskirtį. Tačiau dažnai, tai yra ir ne ką mažiau svarbi interjero deta-
lė. Pavyzdžiui, sunku įsivaizduoti namus be langų. Jie mums suteikia šviesą bei vaizdą į 
horizontą, tačiau kur yra langai, reikia ir užuolaidų. O galbūt ne? Be abejo, galima rinktis 
žaliuzes ar roletus, tačiau interjero dizaineriai pastebi, jog net tie, kas išbandė kitokius 
variantus, vis dažniau grįžta prie tradicinių užuolaidų. Kodėl? Apie tai kalbamės su užuo-
laidų salono „Celestina“ vadove Ingrida.

gi ne? Visgi net tokiais atvejais kartais užsinori 
privatumo. Todėl siūlyčiau tiesiog pagalvoti apie 
tinkamas užuolaidas, o kada langą dengti, kada 
ne – spręsite patys pagal to momento nuotaiką. 
Didelėms vitrinoms rekomenduočiau romanetes 
ar širmas. Virtuvės langui rinkitės trumpas užuo-
laidėles arba romanetes. Jos nemažina erdvės. 
Klasikinį interjerą papuoš ir jaukumo patalpai 
suteiks – austrijietės. Langai, puošti lengvomis 
austrijietėmis, liks atviri ir neįrėminti. Išradingai 
panaudojus formą, galima sukurti sprendimus netgi 
labai ribotoms erdvėms arba didelio funkcionalumo 
reikalaujančioms vietoms.

AR EGZISTUOJA UŽUOLAIDŲ MADOS 
TENDENCIJOS? JEI TAIP, AR DAŽNAI  
JOS KINTA?
Užuolaidų mados tendencijos spėja pasikeisti 
net per metus ar dvejus. Prieš kurį laiką buvo 
madingos sunkios klasikinės užuolaidos, dabar – 
šiek tiek lengvesnės. Pastaruoju metu į madą 
ateina labiau minimalistiniai sprendimai, norima 
vienspalvių audinių su faktūra. Žmonės vis daugiau 
dėmesio skiria sveikatai, didėja lino, medvilnės, 
šilko audinių poreikis, ypač vaikų kambariams. 
Natūralus pluoštas visada labiau glamžosi. Tad 
susiglamžymas tampa savotišku gero tono žen-
klu, kokybės požymiu. Atsiranda audinių, kurie 
atrodo lyg šiek tiek paglamžyti net nenaudoti. 
Išlieka ir audinių su įvairiais augaliniais motyvais 
paklausa. Daugiau perkama netikėto derinio lininių 
užuolaidų – su blizgesiu, lyg į vieną būtų sudėti 
du nesuderinami dalykai. Vėl madingos tiulinės 
užuolaidos – su užuomina į tas, kurios būdavo 
mūsų močiučių kraičio skryniose. Šiandien jos 
atgimė nauju, šiuolaikišku pavidalu.

UŽUOLAIDOS – TIK VIENAS INTERJERO 
ELEMENTAS. KAIP JAS PRITAIKYTI 
IR SUDERINTI SU VISU BUTO, NAMO 
INTERJERU? 
Užuolaidas, romanetes ar širmas siūlome derinti su 
interjero detalėmis. Iš likusios medžiagos galime 
gaminti servetėles, pagalvėles, aptraukti kėdes. 
Neretai darome autorinius kūrinius: pasirinkus 
medžiagą, reikiamus akcentus siuvinėjame, de-
dame įvairias aplikacijas. Teko medžiaga aptraukti 
net katino gultą. Priderintos namų tekstilės de-
talės paryškina užuolaidas bei sukuria išbaigtą 
interjero visumą. 

„Celestina“ taip pat siūlo įvairių lovatiesių, pa-
galvėlių, kutų užuolaidoms, kitų aksesuarų. 

KAI KURIE KLIENTAI RINKDAMIESI 
UŽUOLAIDAS PASIKLIAUJA SAVO, 
KAIMYNŲ AR DRAUGŲ NUOMONE, 
O KITI - KREIPIASI Į DIZAINERIUS, 
KONSULTANTUS. KAIP NEAPSIRIKTI?
Yra žmonių, turinčių puikų skonį, tačiau išmanyti 
audinių ypatybes, tvirtinimo, eksploatacijos bei 
originalių sprendimų galimybes gali tik specialistas. 
Profesionalo konsultacija padės pasirinkti praktišką 
sprendimą už optimalią kainą. „Celestina“ siūlo ir 
dizainerio paslaugas – pastaruoju metu Lietuvoje 
tai taip pat įprasta, kaip parduotuvėje pasitarti 
su konsultantu. Dizaineris gali labai daug patarti 
dizaino požiūriu – svarbūs ir techniniai užuolaidų 
pakabinimo sprendimai, kurių pats nesugalvosi, 
ypač ten, kur sudėtinga architektūra. 

DĖVIMŲ DRABUŽIŲ AUDINĮ RENKAMĖS 
ATIDŽIAI: KAD BŪTŲ ESTETIŠKAS, 
PRAKTIŠKAS, NATŪRALUS. NORS 
UŽUOLAIDOS NESILIEČIA SU KŪNU, Į 
JŲ AUDINĮ TAIP PAT NEDERA NUMOTI 
RANKA. GALBŪT TIK REIKALAVIMAI 
AUDINIUI YRA KITOKIE. KODĖL 
UŽUOLAIDŲ AUDINĮ REIKIA RINKTIS TAIP 
PAT ATIDŽIAI KAIP RŪBĄ?
Dažna klaida – rinktis audinius prekyvietėse, kurios 
nesuteikia garantijų bei neparodo audinių sertifika-
tų. Jūs galite šiek tiek sutaupyti, tačiau yra didžiulė 
rizika, jog po pirmo skalbimo arba saulėtos vasaros 
pirkinį teks pakartoti. Salonai savo gaminiams 
suteikia garantijas ir atsako už prekių kokybę. 
Niuansų daug. Pavyzdžiui, natūralūs audiniai yra 
lepesni, linkę glamžytis, jiems reikalingas sausas 
valymas. Natūralus šilkas - prabangus, tačiau saulė 
šį audinį gadina. Natūralių pluoštų atsparumą didina 
sintetiniai priedai. Maišyti audiniai lengviau valosi 
ir gražiau krenta. Ir t.t.

KOKIAS DAR PASLAUGAS GALĖTŲ 
PASIŪLYTI SALONAS „CELESTINA“?
Turime sukaupę didžiulę patirtį. Kauno Savanorių 
prospekte, priešais „Hypermaximą“, mūsų salonas 
jau yra 21 metus. Nuo to laiko Lietuvoje įsikūrė ir 
išnyko daug įmonių, tačiau išliko tie, kurie moka 
dirbti savo darbą. „Celestinos“ specialistams ga-
lite patikėti visą užuolaidų kūrimo procesą – nuo 
idėjos iki pakabinimo. Salone siūlomos karnizų ir 
užuolaidų kabinimo bei priežiūros paslaugos, jos 
irgi tampa vis populiaresnės, žmonės mieliau tai 
patiki specialistams.


