Warszawa, 7 marca 2012

Wiosenny lifting mieszkania
Pomysły dekoratorów na szybkie i modne zmiany
Polacy chcą mieszkać coraz piękniej i zwracają uwagę już nie tylko na praktyczną stronę,
ale i design mebli. Właśnie wiosną, gdy przybywa nam chęci do zmian przyjrzyj się swoim
czterem ścianom. To idealny moment na metamorfozę wnętrza. I spokojnie - nie musisz
brać kredytu na remont. Dwie doświadczone projektantki wnętrz zdradziły nam swoje
patenty na niedrogie i błyskawiczne przearanżowanie w domu. Od dziś stać cię na design!
Zdaniem psychologów nawet drobne roszady w dekoracjach pozytywnie wpływają na nasz nastrój.
Zwłaszcza wiosną, kiedy organizm aż się prosi o radosne kolory i zmiany, które symbolicznie
wprowadzą nas w nową porę roku. Czasem wystarczy zmienić opatrzone ustawienie mebli, wymienić
zasłony na lżejsze, powiesić kolorową grafikę na pustej ścianie. Tylko wam stylistki ekskluzywnego
wnętrzarskiego klubu zakupowego Westwing Home&Living Polska zdradzają 10 sprawdzonych przez
siebie patentów na to jak łatwo i zgodnie z trendami odmienić dom na wiosnę.
Agata Gotowicka, projektantka wnętrz, stylistka Westwing Home&Living Polska
1. Baw się kolorami. To najłatwiejszy sposób na spektakularną zmianę. Najbezpieczniej ograniczyć się
do dwóch-trzech kolorów. Na wiosnę polecam błękit, zieleń i żółty. Zamiast czasochłonnego i
kosztownego malowania ścian, proponuję sięgnąć po tkaniny dekoracyjne. Rozłóż nowe poduszki na
sofie, zmień zasłony na jasne i pastelowe. Dobrą opcją jest też obszycie jednym kawałkiem materiału
wszystkich siedzisk w pokoju lub przykryć nim nieatrakcyjny ale ulubiony fotel.
2. Dodaj dekoracje ścienne: obrazy, grafiki, plakaty, lub tańsze ale równie efektowne naklejki. Do łask
wróciły też fototapety (z motywami florystycznymi, miejskimi, pop-artowymi, animacjami z bajek,
postaciami z filmów). Coraz częściej używa się je w kuchniach. Polecam nakleić je na zniszczone drzwi
albo fronty mebli. To bardzo modne!
3. Wypróbuj naklejki i maty magnetyczne. Wykorzystuje się je na lodówkę lub zmywarkę (mnóstwo
wzorów znajdziesz w internecie). Taka metamorfoza starego AGD powoduje, że kuchnia nabiera
nowego oblicza.
4. Zajrzyj do pokoju dziecka. Polecam pokryć część ściany, najpierw farbą magnetyczną a następnie
tablicową (tzw. blackboard paint). Dziecko może po niej malować, rysować, przyczepiać zdjęcia,
pocztówki lub swoje obrazki.

5. Skup się na jednym, efektownym dodatku. Jeśli starannie go dobierzesz, urządzisz nim całe
wnętrze. Pomysłem na czasie i osadzonym w modnym trendzie eko są plastry z pnia drzewa
dowolnego gatunku (brzozy, dębu, drzewa owocowego) wyszlifowane i przyklejone do ściany. Mogą
tworząc dowolną kompozycję. Efekt jest piorunujący!
Agnieszka Orlińska, dekoratorka wnętrz, stylistka Westwing Home&living Polska
1. Usuń ciężkie tkaniny. Grubą bawełnę, welur, elementy futrzane na kanapie, fotelach i
zasłonach zamień na lekkie organzy, zwiewne płótna, szyfony, cienki, naturalny len.
2. Wstaw doniczki w jasne, pastelowe osłonki. Posadź w nich wiosenne kwiaty (hiacynty,
żonkile, szafirki). Ustaw je w grupie – tak zaaranżowany parapet to kaskada dobrej energii.
3. Postaw w mieszkaniu ratanowy lub wiklinowy mebel. Może to być nawet kosz, w którym
ustawisz doniczki z kwiatami. Taki akcent dodaje wnętrzu lekkości i wprowadzi letnią,
ogrodową atmosferę.
4. Zrób domowy mini-ogródek. Na rynku znajdziesz designerskie ceramiczne doniczki specjalnie
przeznaczone do domowego wysiewu świeżych ziół: bazylii, tymianku, rzeżuchy, szczypiorku,
szałwii. Taki zielnik nie tylko pięknie wygląda i smakuje, ale też obłędnie pachnie!
5. Powieś lampiony - na balkonie, tarasie albo w ogrodzie. Modne są przezroczyste kule z
plastiku lub szkła oraz pastelowe z papieru.
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Westwing jest pierwszym w Polsce internetowym klubem zakupowym z branży Home & Living, oferującym
produkty zarówno znanych, jak i dopiero zdobywających popularność designerów z całego świata. Założycielką
Westwing jest Delia Fischer – była redaktorka magazynów ELLE oraz ELLE Decoration. W Polsce wyboru
ekskluzywnych marek prezentujących na portalu swoje meble i akcesoria dekoracyjne dokonują doświadczone
stylistki i projektantki wnętrz. Dostęp do korzystnych ofert mają jedynie zarejestrowani członkowie klubu.
Westwing wydaje również magazyn on-line, będący inspirującym źródłem w urządzaniu domowego wnętrza.

