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Jesteśmy częścią przyrody.
I jak wszystkim żywym
istotom, niezbędne jest
nam słońce i światło.
Bez niego ani rusz. Ani
w życiu, ani we wnętrzach.
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JEŚLI NIE CHCESZ,

by dom nabrał
„szpitalnego"
charakteru, dorzuć
kilka elementów
w cieplejszym
odcieniu,
np. kremowe
futrzaki.
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WNĘTRZA, TAK JAK MODA, ULEGAJĄ TRENDOM. Ale ci, którzy zdecydują się na wystrój w bieli, zawsze będą na czasie. Bo biel jest
uniwersalna. Zaleta dodatkowa: nie musisz łamać sobie głowy nad specjalnym doborem mebli. W monochromatycznym jasnym pomieszczeniu
wszystko do siebie pasuje. Stylizowany stół współgra z wiklinowymi fotelami, a kryształy z wazonami z porcelitu.
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BIAŁE WNĘTRZA MOCĄ BYC CIEPŁE
I PRZYTULNE. Poduszki, świece, miękkie tkaniny
- to wszystko buduje nastrój.Szklane detale i rośliny
na jasnym tle rozbijają jednolitą przestrzeń.
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Rozjaśniona naturalnym światłem biel nie tylko
powiększa optycznie pomieszczenie, ale daje też
wrażenie spokoju i harmonii.
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ic tak mocno jak naturalne światło
nie wpływa na nasz nastrój, energię,
samopoczucie. To ono mobilizuje nas
do aktywności, poprawia humor, po

szczególnie potrzebna. Klimatu nie zmienimy, jest jed
nak prosty sposób, aby sytuację poprawić. Wystarczy
zamienić wnętrze domu w pułapkę na światło. Rozsu
nąć zasłony, zastąpić grube plusze wiotkim lnem,

woduje, że zadania są łatwiejsze,

a ciemne sprzęty - wiklinowo-ażurowymi, wprowadzić

a problemy mniejsze. Kiedy jest jasno,
chce się żyć. Łatwo tak mówić, kiedy mieszka się na

biel i szkło. Dać drugą młodość rodzinnym kryształom
(w ich załamaniach rozszczepi się słoneczny promień)

przykład na południu Europy. Już w XIX wieku

i nową szansę starym meblom, które odmłodzone

0 zbawiennym wpływie światła na człowieka wiedzieli

białą farbą czy przykryte jasną tkaniną dobrze wpłyną

nie tylko impresjoniści, ale też bogaci mieszkańcy

na nasze samopoczucie. Pomoże nam to doczekać
pięknego, wyżowego i śnieżnego poranka, kiedy słońce
i ciśnienie w naturalny sposób doładują nasze baterie.

Północy: Rosjanie, Skandynawowie, Anglicy. Czas od
listopada do marca chętnie spędzali na Riwierze Fran
cuskiej. I nie szukali tam ciepła, tylko właśnie światła
1 przejrzystości powietrza. Nam, którym klimat środ
kowoeuropejski przez pół roku funduje „życie
w mroku", spora dawka energii świetlnej jest
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POROŻE W WERSJI
RZEŹBIARSKIEJ.

Zabawa tradycyjną
orm9 połączoną
. , z zaskakującym
Kolorem wprowadza
do wnętrza lekkość

