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A raczej zwisają.
Kolekcja
bombek Palle
Presepe

z dmuchanego
szkła projektu
Marcella Jori
to nowa wersja
tradycyjnej
szopki.
Bombki Asinello
i Bue A di Alessi,
68 zł/szt.

STYLOWA
S I E L A N K A

Zaledwie dwie godziny drogi
od Paryża rozciąga się rezerwat
przyrody Perche. To w nim
rodzina z trojgiem dzieci znalazła
niezwykły dom. Zobacz, jak go

www.fabrykaform.pl
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Lampa Bubble
Modernica,
pro). George Nelson,
2226 zl

www.squarespace.pl

Spod jasnej

GWIAZDY
Para artystów z trojgiem
dzieci zamieniła mieszkanie
w Paryżu na dom na wsi.
Teraz każdy kącik opowiada
swoją historię.
okładnie wiedzieli, czego
X szukają: dużego domu
I do remontu, położonego
na wsi z piekarnią,
^ ze sklepem i szkołą.
Marie, która prowadzi sklep interne
towy Chez Les Yoisins, i jej mąż fo
tograf byli zdecydowani opuścić
Paryż, ale nie chcieli wyprowadzać
się dalej niż dwie godziny jazdy
od stolicy, aby nie tracić z nią całko
wicie kontaktu. Mieli szczęście.
Bardzo szybko trafili na ideał: pocho
dzący z XVI wieku dom z kamienia
w malowniczej miejscowości Noce,
do której paryżanie przyjeżdżają
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Dywan
Ludde.
159 zl

www.ikea.com.pl

Krzesło Leather
a= Pure Hom=
749 zl

www.agamartin.com
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Motyw świecącej
gwiazdy przewija się
w całym domu, tu
w sypialni gospodarzy.
Nie tylko na Gwiazdkę!
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Meble i dodatki
vintage tworzą
niepowtarzalny
klimat salonu.

Lustro
Sun,

1249 zl
www.westwinq.pl

1
Lustro
Shiny,

idzij
www.westwinq.pl

Aleja gwiazd,
czyli oryginalna
dekoracja
przedpokoju.
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na weekendy. Miejscowość leży w re
gionalnym parku przyrodniczym
Perche w Dolnej Normandii. - Nie
mogliśmy uwierzyć, że przyroda jest
w tej okolicy tak dzika i nietknięta
- wspomina Marie. Remont posia
dłości zajął cały rok, obejmował nie
tylko naprawę dachu i wymianę
okien, lecz także wykucie nowych
w ciemnych lub wręcz ślepych dotąd
pomieszczeniach. Usunięto część
ścian, dzięki czemu spora przestrzeń
(280 mkw.) wybrzmiała w pełni.
Najmniej czasu zajęło gospodarzom
meblowanie domu, bo wszystko
mieli przemyślane. Poza tym Marie
jest specjalistką od wynajdywania
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Wystrój salonu
składa się
ze sprzętów
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gromadzonych
przez lata,
m.in. kolekcji
globusów.

Dekoracja
i

Mallorca,

ng 49 zl

www.westwing.pl

.

Moherowy pled,

399 zl

Gospodarze kochają proste
materiały i przedmioty, które kryją
w sobie historię.

www.zarahome.com
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Zabudowa
kuchni z Ikei,
obok zegar
z polskiego
dworca.

obiektów z duszą, które sprzedaje
w swoim sklepie. W jego ofercie kró
luje vintage i upcycling przemiesza
ne ze stylem industrialnym i orygi
nalnych dekoracji. To samo można
powiedzieć o stylu, w jakim urządzi
ła własny dom. Z wyposażenia skle
pu trafiły do niego wielkie neonowe
lampy w kształcie gwiazd, które roz
mieszczone w różnych punktach do
mu nadają mu odświętny charakter.
Przy urządzaniu gospodarze kiero
wali się dwoma zasadami: prostotą
materiałów i wyborem przedmiotów,
które opowiadają historię. Nie znaj
dziemy tu przypadkowych seryjnych
sprzętów, wszystko jest jedyne
w swoim rodzaju.
•

Więcej inspiracji
znajdziesz
w najnowszym
ELLE Decoration

oraz na
www.elledeco.pl
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Miska

Krzesło Rada,

Bloomingyilie, 39 zl

969 zl

www.opaandcompany.com

www.westwing.pl

ZOBACZ mnóstwo
pięknych wnętrz
na elle.pl

