Warszawa, 28 lutego 2014 r.

Siła koloru
– kuchnia w soczystych barwach
To już potwierdzone przez wszystkich projektantów – sezon wiosna/lato 2014 należeć będzie do
intensywnych kolorów. Nasze szafy zdominuje czerwień, kobalt, morska zieleń, żółty,
pomarańczowy i różne odcienie fuksji. Kolory, które równie dobrze jak na wybiegu, prezentują się
także w kuchni. Chcesz się przekonać? Zapraszamy na Westwing.
Gotuj na kolorowo
Soczyste kolory poprawiają nastrój i apetyt, dodają energii i ożywiają wnętrze. I niezależnie od tego
czy kryją się w świeżych kwiatach, wiosennych nowalijkach czy w kuchennych akcesoriach. Te
ostatnie mają jeszcze jedną zaletę – dzięki nim gotowanie sprawia o wiele więcej radości! I co
najważniejsze – mogą prezentować się niezwykle szykownie. Warto jednak wybrać naczynia
wykonane z wysokiej jakości materiałów, które będą nam służyć przez lata. Przykład? Solidne misy
i durszlaki ze stali nierdzewnej z uchwytami w pięknych, intensywnych odcieniach. Kolejny?
Aluminiowe garnki i patelnie włoskiej marki Abert z finezyjnymi uszami. Dostępne w trzech modnych
kolorach: pomarańczowym, fioletowym i zielonym.

Urządzaj z kolorem
Nie musisz malować ścian, aby wprowadzić do kuchni optymistyczny nastrój. Wystarczą kolorowe
akcenty. Większe i mniejsze – dobieramy według uznania. Posiadaczom kuchennej wyspy polecamy
metalowe stołki barowe z siedziskami w różnych odcieniach, a do stołów o regularnej wysokości –
barwne krzesła. Amatorów małych, ale wyrazistych akcentów kolorystycznych ucieszą zegary i wagi
kucharskie w soczystych odcieniach. Nie tylko odmierzą czas i składniki z aptekarską precyzją, ale
wniosą do wnętrza pozytywną energię.
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Westwing jest pierwszym w Polsce internetowym klubem zakupowym z branży Home & Living, który oferuje
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. Westwing wydaje również magazyn on-line, będący inspirującym źródłem
w urządzaniu domowego wnętrza. Redaktor naczelną Magazynu Westwing jest Marta Suchodolska,
doświadczona dziennikarka pism wnętrzarskich (m.in. była szefowa działu w magazynie Dom & Wnętrze oraz
redaktor naczelna Czterech Kątów).

