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\ Timeless Fali
- ponadczasowa przytulność
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w stylu Westwing
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Proste bryły, miłe w dotyku tkaniny, wygoda
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- tak w kilku słowach można określić najnowszą

Fotel z aksamitu Emilie,

kolekcję marki Westwing - „A Timeless Fali".

2099 zł, Westwing Collection

O procesie twórczym opowiada nam

WestwingNow.pl

Delia Lachance, założycielka i CCO Westwing.

1. A Timeless Fali to nazwa najnowszej Westwing Collection
- skąd pomysł na taką nazwę?

Komplet stolików
pomocniczych Dan, 629,90 zł,
Westwing Collection,

Nazwa wskazuje przede wszystkim na ideę stojącą za kolekcją.

WestwingNow.pl

W chłodniejszym okresie roku marzymy o domu, który jest
przytulny i przyjazny, dlatego stworzyliśmy ponadczasowy styl
łączący te cechy. Subtelne niuanse tworzą relaksującą, wręcz

3. Najnowszą kolekcję charakteryzuje ponadczasowość, ale znalazły

sprzyjającą medytacji atmosferę. Ciepłe faktury, takiejak

się w niej także najnowsze trendy - możesz przybliżyć jakie?

tkanina teddy i sztuczne futro, zapewniają przyjemną
przytulność - ale ze stylem.

Tkanina teddy to będzie prawdziwy hit tego sezonu! W naszej

2. Co świadczy o ponadczasowości tej kolekcji?

który z wybiegów przenika do wnętrz, przyjmując różne formy

kolekcji pojawia się w odcieniach bieli, ale nie tylko. To trend,
i kształty, jak poduszki, krzesła, dywany czy duże sofy. W kolekcji
Ponadczasowość kolekcji znajduje odzwierciedlenie

„A Timeless Fali" znajdziesz szeroki asortyment produktów

w doborze kolorów, tkanin i kształtów. Te ostatnie są czyste

z tkaniny teddy. Jednym z moich ulubionych jest krzesło „Maltę",

i gładkie, dzięki czemu z łatwością można wkomponować je

którejuż od jakiegoś czasu dodaje przytulność! mojemu salonowi.

w aranżacje. Nowa kolekcja Westwing „A Timeless Fali" cechuje się

Wprowadziliśmy je na rynek odrobinę wcześniej niż resztę nowej

estetyką, którą pokochasz w nadchodzącym sezonie. Zgodnie z tą

kolekcji, traktując jako teaser. Już teraz widzimy, że staje się ono

ideą, paleta kolorów składa się głównie z subtelnych, stonowanych

również ulubionym krzesłem naszych klientów.

barw. Ponadto, aby uchwycićjesienny klimat kolekcji, wybraliśmy
materiały, które są ciepłe i przytulne, jak np. aksamit i wspomniana

W wielkim stylu powraca również jasne drewno. Wprowadza

tkanina teddy. Westwing Collection przywiązuje ogromną wagę

do wnętrz nowoczesność, dodaje lekkości i naturalnego ciepła.

do ja kości materiałów, dlatego decydując się na zakup elementu

W naszej kolekcji pojawia się w formie stołów jada lnianych

kolekcji masz gwarancję jego wyjątkowej trwałości.

i stolików pomocniczych.

