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Czekam 
na Wasze e-maile, 

o czym chcielibyście 
przeczytać w ABC stylu 

Jestem szczęśliwą posiadaczką letniego domu. 
Nie ustaję w staraniach, żeby go upiększyć. Ciągle 
coś dokupuję, szyję, zmieniam. Gdybym go nie miała, 

starałabym się nadawać letni klimat swojemu mieszkaniu. 
Moje inwestycje nie są kosztowne, choć często jedna pociąga 
za sobą następną. Największa przyjemność to dekoracje, 
chociaż pozyskanie nowego mebla i zaadaptowanie go 
do wnętrza daje bardziej spektakularny efekt. Letniemu 
domowi możesz nadać dowolny charakter. Znam osoby 
uwielbiające styl marynarski, które nie bacząc na otaczające 
ich mazowieckie „laski, piaski i karaski", urządziły swój dom 
tak, jakby za rogiem była smażalnia ryb i port pełen kutrów. 
Stare drewniane wiosła w roli trofeum wiszą nad kanapą, 
a nad oknami na półkach-karniszach poprzysiadały stada 
drewnianych ptaków Fotele i kanapę okrywają płachty 
spranego szarego lnu. To wyraża ich miłość do morza 
i dobrze się w tym czują. Jeśli wolisz klimaty rustykalne, 
nie potraktuj ich zbyt dosłownie. Nie zrób sobie skansenu, 
ale też nie kupuj kompletu mebli pseudoludowych. Najlepiej 
połączyć kilka współczesnych sprzętów z wiejskimi 
antykami. Wykorzystaj moc barw. Nijaki stolik pomalowany 
np. na czerwono stanie się ozdobą pokoju. Postaw na tkaniny. 
Pasiaste płótna, szorstkie lny czy kwieciste kretony 
od razu dodadzą charakteru. W letnim domu znajdź miejsce 
na swoje kolekcje. Pewien nadmiar przedmiotów będzie 
atrakcją. Wszystko może być ozdobą! Talerze, wazy, gliniane 
i kamienne garnki, figurki, haftowane makatki, stare żelastwo 
itp. itd. Ważne, by znaleźć ciekawy sposób na eksponowanie 
skarbów. Teraz w prawie co drugiej wsi znajdują się wiejskie 
antykwariaty zwane graciarniami. Dla osób z wyobraźnią 
to prawdziwe eldorado. Można tu znaleźć żyrandol Maria 
Teresa bez pięciu kryształów (prawie nie widać), piękny fotel 
trochę kulawy czy rasowy stolik lekko obdarty z forniru. 
W każdą taką rzecz trzeba włożyć trochę pracy, ale warto, 
bo zyskasz coś niepowtarzalnego. 

Składane krzesło, rattan, 40x50x75 cm, 
Broste Copenhagen, 859 zł, 

Agamartin.com; kosz, bawełna, 
43x30 cm, 159 zł, 39x28 cm, 139 zł, 
Zarahome.com; latarenka Retro, 

metal, 20 zł, Westwing.com 
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Kto z nas nie marzy o letniskowym domu? 

O miejscu, gdźiś będziemy spędzać 
wszystkie weekendy; które pokochamy 
miłością największą i zrobimy wszystko, 
by było najpiękniejsze. Jeśli nie masz 
domu za miastem, letni klimat nadaj 

mieszkaniu. Liczy się wrażenie wakacyjnej 
niefrasobliwości i lekkości 
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Styl marina zawsze kojarzy się z latem. 
Zastosuj biel z błękitem i pasiaste wzory 

" -raić jak w prezentowanej aranżacji, w której 
do pomalowania ścian i podłogi użyto farb 
Benjamin Moore. Kanapa na lato została 
przebrana w efektowne paski. Zamiast ^ 
wełnianego dywanu na podłodze położono t' 
bawełniany chodniczek - też miękko 
pod stopami, ale mniej ceremonialnie. 
Ogrodowe krzesło przyniesione z tarasu 
dopełnia letni wystrój. Wakacyjny nastrój 
pomogą ci wprowadzić wyplatane 
meble i wszelkiego rodzaju koszyki. 
Nawet lekko podniszczone będą dobrze 
wyglądały po przemalowaniu na biało. 
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Ton nadaje morska zieleń. Piękny odcień moherowego pledu i kubków zachęcił do pomalowania 
szafki i nóg stołeczka na ten sam kolor. Dwie kanapy zestawione razem i nakryte białymi 
narzutami utworzyły ładny kącik wypoczynkowy. Cieniowane i wzorzyste poduszki w szarościach 
i czerni sprawiły, że całość nabrała interesującego, nieco drapieżnego charakteru. 
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Urządzając dom na lato, sięgnij po jasne, „wodniste" 
kolory. Nawet jeśli najbardziej lubisz stonowane beże 
i biel zestawione z naturalnym drewnem, kropla błękitu, 
turkusu, a nawet limonki podkręci twoją aranżację. 
Przy tym są to kolory wnoszące świeżość. 

Warto przystać na pewną 
szorstkość, surowość, brak 
wykończenia. W letnim domu 
ma to swój wdzięk, a poza 
tym wnosi wrażenie większej 
naturalności. Zasłony i obrusy 
z nieprasowanego lnu, siedziska 
z nieobrobionych pieńków 
czy stół zrobiony ze skrzynek 
będą wyglądały zachwycająco. 
Nie mówiąc o tym, że pozyskanie 
takich przedmiotów nie będzie 
nas wiele kosztowało, jeśli 
wyszperamy je na na strychu 
czy starociach. 
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DOBRZE DOBRANE 
Stolik Pułkownik, drewno, 50x40x30 cm, 
Fabryka Palet, 180 zł, Pakamera.pl; 
girlanda-chorągiewki, dł. 150 cm, 89 zł, 
Totodesign.pl; kubek, ceramika, Bombay 
Duck, 25 zł. Lovely-home.pl; komoda Stijn, 
drewno, 103x40x65 cm, Woood, 1099 zł, 
Opaandcompany.com; stolik Gunnern, 
śr. 38 cm, wys. 74,4 cm, 99,99 zł, IKEA 



wzorowe 
zestawienia 

Komponując ze sobą tkaniny na poduszki, zasłony, 
obicia lub pokrowce, możesz wybrać spośród 

wzorów tradycyjnych, jak kwiaty czy pasy. Warto 
też odważyć się na nietypowe motywy (mazaje, 
zwierzaki, widoczki) - wniosą powiew nowości. 

Maritime, 
bawełna, 

szer. 137 cm, 
117 zł/m, 

Tkaniny.net 

Blue Modern, sztuczne włókno, 
szer. 280 cm, 109 zł/m, Styl-sklep.pl 

Wooden Horses grafit, 
bawełna, szer. 112 cm, 

41 zł/m, Robinspatchwork.eu 

Butterflies Linen z kolekcji Vintage, bawełna, 
szer. 140 cm, 135 zł/m, Styl-sklep.pl 
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Mosaic Bloom 2, Free Spirit, 
bawełna, szer. 112 cm, 
79 zl/m, Tkaniny.net 
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Jagodowe dni, bawełna, szer. 145 cm, 
36 zł/m, Skladblawatny.pl Hipster 

bawełna 
szer. 150 cm 

32 zl/m 
Skladblawatny.pl 

Cable 7, bawełna, szer. 136 cm 
Prestigious Textlles 

188 zl/m, Tkaniny.net 

Easy 3, poliester, 
szer. 134 cm, Schóner 
Wohnen, 88 zł/m, 
Tkaniny.net 

W letniej aranżacji dopuszczalny jest kompletny luz. Meble można bez końca 
przemalowywać, przecierać, tkaniny nie muszą być starannie obrębione 
- dziś ta, jutro inna; nie warto ich obszywać. Nastaw się na zmiany. 
Poszukaj nowych zastosowań dla starych rzeczy: posadź bratki w wazie 
do zupy, w oknie powieś koronkową serwetkę, a stół nakryj kwiecistą zasłoną. 

Kanapa zrobiona z wąskiego tapczanu (aranżacja Bemz.com). 
Nie widać go, bo przykryty jest aż do podłogi tkaniną. Szereg 
poduszek fantazyjnie odzianych w rozmaite poszewki wnosi 
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ABC stylu 1 

Życie biesiadne latem to dopiero przyjemność! Mamy czas 
na celebrowanie każdego posiłku i staranne nakrycie stołu. 
Dobieramy obrusy do naczyń, serwetki do kwiatów, stroimy 
i dopieszczamy. Każda rzecz powinna być jedyna w swoim 
rodzaju - podkreśli styl domu i nastrój chwili. W aranżacji 
zwróć uwagę na kubki w kury i krowy - prześliczne i zabawne 
oraz na efektowne tekstylia (LauraAshley.pl). Dominującą 
tu czerwień bez szkody dla urody stołu można zamienić 
na inny soczysty kolor. np. oranż. żółty czy niebieski. 
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DOBRZE DOBRANE 
Krzesło Tylstrup, drewno sosnowe, 80 zł, Jysk.pl; poduszka, bawełna, 
25x64 cm, HK Living, 134 zł. Dutchhouse.pl; koszyk na butelki, wiklina, 
23,5x23,5x12 cm, 60 zł, Bellemaison.pl; kubek Farmers Chicken, MIA Home 
Passion, 36 zł, Pakamera.pl; dzbanek Southsea Stripe, ceramika, 229 zł, 
LauraAshley.pl; serwetki, bawełna, 40x40 cm, 45 zł/3 szt., Dekodom.pl 



DOBRZE DOBRANE j 
Półmisek, ceramika kamionkowa, 
17,5x28 cm, ręcznie malowany, 
33,93 zł, Ceramika-design.com.pl; 
dzbanek miedziany, 30 zł, 
Ryriekstaroci.pl; szafka Hurdal, 
drewno sosnowe malowane, 
109x50x137 cm, 999 zł, IKEA; 
lampa rustykalna Luxembourg, 
śr. 27 cm, Nordlux, 350 zł, 
Norddeco.pl; patera na ciasto, 
śr. 23 cm, wys. 28 cm, 45 zł, 
Countryavenue.com 

Słynna brytyjska marka Laura Ashley ma ponad 60-letnią tradycję 
w wyposażaniu i dekorowaniu domów. Najbardziej znana jest z kwiatowych 
wzorów na tkaninach i tapetach. Pastelowe kolory i niezrównanej urody 
motywy roślinne wnoszą do wnętrza wyjątkową atmosferę i cudowne 
odświeżenie. Tradycyjne formy mebli 
zrobione są z niezwykłą starannością, 
zachwycają pięknymi obiciami i kształtami. 
Elegancja produktów Laury Ashley stała się 
przysłowiowa i jest synonimem stylu życia. 
Od niedawna w Polsce, już znalazła sobie 
liczne grono wielbicielek. W sklepach 
stacjonarnych personel świetnie doradza, 
jak trafnie dobrać rozmaite elementy 
wyposażenia do tkanin i tapet. 

L A U R A  A S H L E Y  
PROMOCJE 

Doceniamy naturalną urodę drewna, ale jego nadmiar 
nudzi. Dlatego doradzamy pomalować niektóre posiadane 
meble, boazerię albo drzwi na kolory. IKEA proponuje barwy 
włoskiej (lub węgierskiej) flagi. Prawda, że efektownie? 
Spróbuj łączyć czerwień z granatem, żółcień z niebieskim, 
zieleń z oranżem. Biel dodaj dla uspokojenia. 

Styl country 
na bogato. 
Angielska 

kuchnia 
zachwyca 

oryginalnymi 
elementami 

konstrukcyjnymi. 
Wszystko poza 

nimi mogłoby się 
znaleźć także 
w mieszkaniu 

w bloku. 
Oczywiście 

kamienne łuki 
nie są niezbędne, 

ale kilka starych 
naczyń czy 

drewniane blaty 
wprowadzą 
odpowiedni 

klimat. 
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Łóżko Hemnes (IKEA) 
zabudowane z trzech 
stron zaprojektowano 
według tradycyjnego 
skandynawskiego 
wzoru. Gdy zdarzy 
się chłodne lato, takie 
„otulające" spanie 
doskonale się 
sprawdzi. Ładnie 
pasuje do niego 
„wiejska" bielizna 
pościelowa 
w skromne paski 
i kratki. Takie łóżko 
wystarczy wymościć 
dużymi poduszkami, 
by zamienić je 
w kanapę. Ściany 
obłożone boazerią 
pomalowaną na biało 
i duże werandowe 
okna tworzą 
naprawdę sielski 
nastrój. 

Marina z przymrużeniem oka. Łóżko i szafka 
nocna z kolekcji Dream (Swarzedzhome.pl). 

Marynarskie kolory - biel i granat - w wersji eleganckiej, 
tylko na ceglanej ścianie zrobiona z sieci draperia 

dosłownie nawiązuje do morskich klimatów. 

DOBRZE DOBRANE 
Wazon szklany, 21,99 zł, F&F Home; 
szafka nocna shabby chic, lite drewno, 
45x35x70 cm, 638 zł, Milemaison.pl; 
dywan Tokat, bawełna, śr. 140 cm, 
439 zł, Beiiani.pl; pudełka Pingla, 
karton, 28x37x18 cm, 8 zł/2 szt., IKEA 
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DOBRZE DOBRANE 
Łóżko Babuni, metal, 120x200 cm, 1190 zł, 
Francke-art.pl; komplet bielizny pościelowej, 
(poszewka, poszwa 160x200 cm), bawełna, 
69,99 zł, F&F Home; taboret Recycled, drewno, 
42x42x45 cm, 465 zł, Agamartin.com 
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Nie wiadomo, czy umywalkę zainstalowano 
w sypialni, czy łóżko postawiono w łazience. 

Jakkolwiek by było, całość tworzy swoisty nastrój 
zasiedziałej dawności z meksykańska nutą. 

Stare drewno pomalowane na biało i niebiesko 
nie dziwi tu, ale prawdziwą świeżość wnoszą 

kolorowe i wzorzyste tkaniny (Zarahome.com). 
Taka wielobarwność jest ekscytująca! 

Mnożenie ma sens: wystawienie 
na widok kilku podobnych, 
ciekawie zakomponowanych 

przedmiotów to najprostszy 
sposób na dekorowanie domu. 

Taki zbiór musi coś łączyć - kształt, 
kolor czy funkcja. Kilka lub kilkanaście 
słomkowych kapeluszy ciekawie ozdobi 
przedpokój; wśród zbioru wysmukłych 
zielonych butelek po winie postaw kilka 
tealightów - docenisz urodę szkła 
po zmroku. Przeznacz część ściany 
na kolekcję talerzy. Nawet zwykłe białe, 
gdy będzie ich dużo, istotnie wpłyną 
na wygląd pokoju. 

W dobie szalejącego recyklingu nie dziwią 
meble zrobione ze starych desek. Otwory 
po gwoździach, przebarwienia, resztki 
dawnych polichromii nadają takim 
przedmiotom walor unikatowości. 
W tej aranżacji szafę z desek z odzysku 
przewrotnie zestawiono z fotelem w stylu 
Ludwika XV. Warto się postarać o tak 
wyrafinowany efekt. Dekoracyjna jest 
tu także zawartość szafy: biała i beżowa 
odzież z naturalnych tkanin, szale 
i domowe pantofle (Zarahome.com). 


