Warszawa, 7 sierpnia 2018 r.

Jesienne trendy wyjęte z kalendarza
Stylistki Westwing prezentują najnowsze trendy wnętrzarskie utrzymane w duchu dni
tematycznych nadchodzącej jesieni!
Wrzesień: Coffee o’clock
Caffè latte, americano czy espresso? Oto aranżacja inspirowana Światowym Dniem Kawy. Króluje w
niej paleta brązów w akompaniamencie miedzianych dodatków. Idealną tkaniną jest aksamit –
aksamitny, tak samo, jak kawa. „Napar bogów podajemy w miedzianej kawiarce! A kawę serwujemy
w uroczych filiżankach ze złotym wykończeniem. Siadamy w fotelu, opieramy się na welwetowej
poduszce, lub puszystej narzucie ze skóry owczej. Prosty przepis na relaks przy kawie” – mówi Marta
Suchodolska, dyrektor kreatywna Westwing.

Październik: Cztery łapy szczęścia
4 października to Światowy Dzień Zwierząt. Okażmy sympatię naszemu zwierzakowi i stwórzmy dla
niego atrakcyjne wnętrze. Zacznijmy od „sypialni” - proponujemy posłanie w modną kratę lub
funkcjonalny fotel, który wygląda jak salonowy mebel, ale jest najmodniejszym legowiskiem. Jego
kolor może ożywić nasz dom. Przejdźmy do zwierzęcej jadalni. Wybierzmy metalowe miski osadzone
na podstawie w kształcie jamnika – idealne do rustykalnych wnętrz. Finezyjne pudełko na karmę
polecamy miłośnikom stylu scandi lub modern. Zakończmy na zabawkach! Dla kota - wytrzymały
drapak o nowoczesnym designie; dla psa – praktyczny gryzak.

Listopad: Stowarzyszenie gentelmanów
Męskie wnętrze to elektryzująca mieszanka skór, drewna i metalu. Dominują tu barwy z charakterem:
purpura, brązy i bardzo modny w tym sezonie Hunter Green. W takiej aranżacji nie może zabraknąć
eleganckich mebli, takich jak kultowy fotel Chesterfield. Jego doskonałym uzupełnieniem będą

klasyczne, tweedowe poduszki. Nie zapominajmy o dodatkach: karafka i szklanki z solidnego,
rzeźbionego szkła będą stylowym uzupełnieniem każdego męskiego wieczoru.
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Westwing to międzynarodowy lider e-commerce w branży wyposażenia wnętrz, który oferuje swoim
użytkownikom wyjątkowe produkty do domu w atrakcyjnych cenach. Westwing działa obecnie w 14 krajach na
3 kontynentach, a siedziba główna firmy znajduje się w Monachium, w Niemczech. Westwing prowadzi
działalność w Austrii, Belgii, Brazylii, Czechach, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Kazachstanie, Polsce, Rosji,
Szwajcarii, we Francji, Włoszech oraz na Słowacji.

