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Papīra tapetes

Pašas izplatītākās un lētākās. 

Sastopamas divu veida: simplex (vienslāņa) un duplex (divslāņu) 
pārklājuma. 

Visbiežāk izgatavo papīra tapetes ar gludu virsmu, bet pieejamas ir arī
reljefa. Starp papīra slāņiem var būt iestrādātas koksnes daļiņas.

Piemērotas bērnistabām, jo ir ekoloģiskas un nekaitīgas veselībai. Sanitārā
mezglā un virtuvē ar lielu temperatūru un augsta mitruma iedarbībā ātri
deformējas un atlīmējas. 

Materiāls ir videi draudzīgs, ekoloģisks, tām ir laba tvaiku caurlaidība, un
pēc tapešu pielīmēšanas siena turpina elpot.



Plusi:

•lētas;

•materiāls ir videi draudzīgs, ekoloģisks;

•viegli līmējamas;

•gaisu un tvacaurlaidīgas, ļaujot sienām «elpot», 

Mīnusi:

•nav noturīgas mitrās vietās;

•nav ilgmūžīgas (ekspluatācijas laiks līdz 5 gadiem)

•saulē izbalo, zaudē krāsu;

•nedrīkst mazgāt.



Vinila tapetes

Tapetes ar pārklājumu no uzputota vinila sauc par vinila tapetēm. 

To pamatne – flizelīns un papīrs. Daudzu iecienītas, pateicoties pārklājumu

daudzveidībai: reljefa, sietspiedes stilā vai gludas. Piešķir istabai ekskluzīvu un svinīgu

izskatu. Ļoti krāšņas.

Plusi:

• var mazgāt, lizmanto sanitārajos mezglos un virtuvēs;

• praktiski neizbalē;

• reljefa vinila tapetes slēpj sienu defektus un nelīdzenumus;

• pieejami tapešu paveidi krāsošanai.

Mīnusi:

• slikta gaisa caurlaidība. Nav piemērotas guļamistabām un bērnistabām.

• tās ilgu laiku gaisā rada polivinilhlorīdam raksturīgo aromātu.



Flizelīna tapetes
Praktiski tas pats papīrs, tikai ar audumu šķiedru ielāsmojumu. To pamatne aizpildīta

ar flizelīnu un neaustu materiālu. Tām ir liels blīvums. Flizelīna tapetes teicami nosedz

sienas defektus, tās droši var uzklāt uz koka, ģipškartona, plastmasas, apmetuma
un citiem materiāliem.

Plusi:

• izturīgas, nodilumizturīgas, ekoloģiskas;

• nesarūk pēc remonta;

• gaisa caurlaidīgas – sienas «elpo»;

• vienkārši līmējamas;

• samirkstot materiāls neuzbriest;

• noslēpj sienas defektus.

• Mīnusi:

flizelīna tapešu cena ir augstāka nekā papīra tapetē, 

tās nav gaisa un mitruma caurlaidīgas.



Stikla šķiedras tapetes (tapetes no stikla 

šķiedrām, stikla auduma tapetes)

Izgatavo ar aušanas metodi no stikla pavedieniem, raksturojumu uzlabošanai piesūcina ar

speciāliem sastāviem. Ideālas tapetes alerģiskiem cilvēkiem. Pēc stikla šķiedras tapešu

uzlīmēšanas dizaineri iesaka nokrāsot sienas ar krāsām uz ūdens vai lateksa bāzes.

Plusi:

• ilgs kalpošanas laiks (līdz 30 gadiem);

• izturīgas, ekoloģiskas;

• tapetes neuzkrāj putekļus, ir mitruma un uguns drošas;

• nepakļaujas pelējumam un sēnītēm.

Mīnusi:

• uz sienas izskatās ,,aukstas’’;

• neliela zīmēju izvēle (rombs, eglīte, pinums, rombiņi).



AUDUMA TAPETES

Tās piešķir mājoklim mājīgu noskaņu. 

Uz šīm tapetēm uzkrājas putekļi. 

Auduma tapešu līmēšana jāuztic pieredzējušiem meistariem, īpaši tāpēc, ka

cenas ziņā ir ļoti dārgs materiāls.



Šķidrās tapetes
Pētc būtības tās ir tapetes, dekoratīvais apmetums un lakas un krāsas pārklājums vienā 

flakonā. Šķidro tapešu sastāvā var būt celuloze, zīda šķiedras, dabīgas izcelsmes fungicīdi, 

dekoratīvie elementi (spīdumi, vizla, perlamutrs) un līmes saistviela. Izkaisa šķidrās tapetes kā 

birstošu pulveri, kuru pirms uzklāšanas uz sienas, atšķaida ar ūdeni.

Plusi:

• bezšuvju;

• slēpj sienu nelīdzenumu;

• piemīt skaņas un siltumizolācija;

• ugunsdrošas (nedeg);

• atgrūž putekļus;

• estētiskas.

Mīnusi:

• dārgas;

• baidās no mitruma;

• ilgi žūst (līdz 48 stundām).



Dabiskās 

tapetes (no 

dabas 
materiāliem)

Dabiskās tapetes izgatavo manuāli. To sastāvā var atrasties
aļģes, bambuss, salmi, džuta, niedres. Tapetes skaisti
izskatās ne tikai kā apdare, bet arī kā dekora elements –
tās var uzlīmēt tikai uz vienas sienas vai tās daļu. Labi
saskan ar citiem dabīgiem komponentiem – koka
mēbelēm, akmens apdari, mājas ziediem. Istabā, kurās
uzlīmētas tapetes no dabīgiem materiāliem ir ļoti patīkami
uzturēties un īpaši gulēt

Plusi:

• ekoloģiskas;

• pretalerģiskas;

• saglabā istabas siltumu;

• nodrošina augstu skaņas izolāciju;

• neizbalē saulē;

• ilgi smaržo pēc dabiskām komponentēm.

Mīnusi:

• dārgas;

• nepatīk mitrums (nav piemērotas vannasistabai);

• sarežģīti uzlīmēt;

• nav vēlams izmantot bērnistabā, kas jaunāki par 5 
gadiem.



Krāsojamās tapetes
Krāsošanai izmanto tapetes ar reljefu: papīra strukturētas, vinila uz flizelīna pamata (faktūru 

rada vinils), flizelīna (reljefu sasniedz ar karsto spiedumu), stikla šķiedras tapetes ar dažādu 

pinuma zīmējumu. Krāso ar krāsām uz ūdens bāzes.

Plusi:

• var ātri nomainīt istabas dizainu;

• ūdensizturīgas;

• maskē sienas defektus un salaidumus;

• slāpē troksni;

• saglabā istabas siltumu;

• var pārkrāsot vairākas reizes.

Mīnusi:

• pirmo reizi krāsojot, krāsa jāuzklāj divos slāņos;

• katrs slānis žūst apmēram 12 stundas.



Foto tapetes

Fototapetes līmē viesistabās, priekšistabās un bērnistabās. Pieejamas vinila, flizelīna, auduma un 

papīra. Fototapetes izgatavo vienslāņa un divslāņu, ar gludu vai raupju tekstūru.

Plusi:

• vinila un flizelīna var mazgāt;

• flizelīna ir stipras un mitrumizturīgas;

• attēli jebkuram interjeram.

Mīnusi:

• auduma un papīra fototapetes nedrīkst mazgāt.

Sastopamas arī tekstila, metalizētas un pat ādas tapetes. Izvēlieties saskaņā ar vēlmēm, iespējām un 

uzstādītiem dizaineram uzdevumiem.





Izmantotie avoti:

https://www.ksenukai.lv/kp/tapesu-veidi-plusi-un-minusi/1b


