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DOM INSPIRACJE

czarne

rM-

To propozycja dla tych,
którzy kochają
styl skandynawski
i połączenie czerni z bielą.
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zerń i biel to jeden
z najpiękniejszych du
etów kolorystycznych.
Praktycznie nigdy nie
wychodzi z mody. W ostatnich
sezonach zestawienie to często
pojawia się w stylu skandynaw
skim, do którego wnosi elegan
cję i świeżość. Do takiej aran
żacji pięknie pasuje naturalne
drewno. Możemy sięgnąć po
meble i dodatki wykonane z li
tego dębu, orzecha lub drewna
mangowego - wszystkie mają
głębokie, ciepłe barwy, które
nadadzą wnętrzu przytulności
i szlachetności. Aby przełamać
czarno-białą tonację, możesz
zdecydować się na beżowy fo
tel lub sofę albo dodatki w jesz
cze innym ciepłym kolorze, na
przykład złotym.
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W nadchodzącym jesiennym
sezonie barwa ta będzie nie
zwykle modna. Warto jednak
zachować umiar w dekorowa
niu, bo styl skandynawski nie
lubi przesady - pozłacana lam
pa lub kilka małych świeczni
ków w zupełności wystarczą.
Dopełnieniem stylu są rośli
ny, zarówno doniczkowe, jak
i cięte. Nie muszą to być oka
załe bukiety. Swoją dekoracyj
ną rolę spełnią pojedyncze ga
łązki krzewów, kwiatów czy na
wet liście (także kwiatów do
niczkowych, np. monstery,
szeflery czy aspidistrii). Włóż
je do prostych wazonów, naj
lepiej z przezroczystego szkła.
Będą świetnie wyglądać na
parapecie okna lub stoliku do
kawy.

Wpisane
w styl

Urok
drewna

Lampki Cotton Balls

Wykonana

roztaczają delikatne

z naturalnego

światło. Mogą być

drewna komoda

całoroczną ozdobą

doskonale ociepli

mieszkania. Gdy

czarno-białe

opleciesz nimi

wnętrze. Taki mebel

wieszak w kształcie

pięknie się starzeje

drabiny, powstanie

i zyskuje z wiekiem

pasująca do stylu

głębszy, ciemniejszy

instalacja.

odcień.
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Miks wzorów
leśli podłogę zdobi dywan w klasyczny czarno-biały zygzak, na kanapie lub w skrzynce

Zdaniem
eksperta

ułóżmy poduszki w pepitkę, półksiężyce
albo krzyżyki. Dzięki temu wnętrze będzie
spójne, modne i intrygujące.

MARTA SUCHODOLSKA
dyrektor kreatywna
Westwing.pl, doświadczona
dziennikarka z branży
home & living
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Urządzając skandynawski
dom w czerni i bieli, należy
pamiętać o zachowaniu
odpowiednich proporcji.
W tym zestawieniu kolory
stycznym musi przeważać
biel, która optycznie powięk
sza przestrzeń i dodaje jej
lekkości. Białe ściany, drzwi
i ramy okien to absolutne
must have skandynawskiej
aranżacji. Czerń warto
wprowadzić do wnętrza pod
postacią mebli, tkanin lub
dodatków. Scandi kocha pięk
ne czarno-białe wzory, które
szczególnie polecam wielbi
cielom porządku i symetrii-
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Warto
miec

1. Filiżanka ze spodkiem
ART DECO, 42 zl
2. Poduszka
PÓŁKSIĘŻYCE, 55 zł
3. Futon BEBOP, 1449 zł
4. Stolik kawowy
MANTA II, 689 zł
5. Świecznik podwie
szany SUSPENSION II,
92 zł
6. Fotel NAUNACE,
1349 zł
7. Lampa DORES, 439zł
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