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Poznaj styl Hampton!
Hampton to przeżywający obecnie swój wielki renesans styl urządzania wnętrz będący
perfekcyjnym połączeniem eleganckiego apartamentu ze swobodnym klimatem domku
na plaży. Zamieszkaj jak prawdziwa gwiazda i razem ze stylistkami z Westwing.pl zmień swój
dom w eleganckie wnętrze rodem z nadmorskiego kurortu!
Nazwa stylu pochodzi od miejscowości East Hampton i Southampton położnych na Long
Island. To właśnie tam lubią wypoczywać zamożni mieszkańcy Manhattanu, którzy nawet
podczas urlopu nie chcą rezygnować z luksusu. Salon z przeszklonymi ścianami z widokiem na
złocistą plażę, gustowne meble, przepastne sofy i chłodzący się na tarasie szampan – to
elementy obowiązkowe! Stylistki Westwing zauroczone swobodną mieszanką amerykańskiej
klasyki z blaskiem art déco wybrały eleganckie meble i tekstylia, które łączą dekadencką
lekkość z glamourową ekstrawagancją.
Wyznacznik stylu: kolory plaży
Wnętrza w stylu Hampton czerpią inspiracje z okolicznego krajobrazu, dlatego dominują
w nich jasne barwy – biele, beże, ciepłe szarości. Aranżacje utrzymane w tej stylistce
przepełnione są spokojem i harmonią, dzięki czemu sprzyjają wypoczynkowi oraz odprężeniu.

Wyznacznik stylu: wielki błękit
To kolor wakacji, ciepłego morza, letniego nieba… sprzyja relaksowi i rozmarzeniu. Stonowane
aranżacje w stylu Hampton warto przełamać akcentami intensywniejszej barwy. Wykorzystaj
do tego różne odcienie błękitu – dzięki temu zabiegowi wprowadzisz do wnętrz nieco energii.
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Wyznacznik stylu: dodatki marine
Inspiracja nadmorskim krajobrazem to nie tylko kolory, ale również marynistyczne motywy –
mile widziane będą kotwice, marynarskie pasy czy liny. Podane jednak w bardzo eleganckiej
formie i subtelnie „wplecione” w aranżację.

Wyznacznik stylu: glamourowy blask
W sielskiej atmosferze wakacyjnego luzu nie należy zapominać, że jesteśmy w Hamptons.
To zobowiązuje! Ten styl mistrzowsko łączy swobodną aranżację domku na plaży z eleganckimi
apartamentami. Stąd pożądane jest wszystko, co świeci, błyszczy, połyskuje…

Luksusowe materiały
Dywany i duża ilość miękkich poduszek – Amerykanie uwielbiają otulać swoje domy tkaninami.
Styl Hampton stawia na materiały najwyższej jakości, takie jak wełna, bawełna czy len. Lubi
również wiklinowe meble i dodatki. Obowiązkowym elementem jest ozdobiony
geometrycznym wzorem dywan.

– Styl Hampton urzeka swoją niewymuszoną elegancją. Dzięki temu w szykownym wnętrzu
można poczuć się swobodnie, jak w domku na plaży. Takie wnętrze inspiruje do snucia planów
o kolejnych podróżach – mówi Marta Suchodolska, Creative Director Westwing.pl.
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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. Firma została założona
w 2011 roku i zatrudnia na świecie ponad 1500 pracowników. Westwing otrzymał do tej pory ponad 209 mln
euro finasowania od grupy inwestorów, wśród których są m.in. Access Industries, Fidelity Worldwide Investment,
Holtzbrinck Ventures, Investment AB Kinnevik, Odey, Summit Partners i Tengelmann Ventures.
Westwing prowadzi działalność w Austrii, Belgii, Brazylii, Czechach, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Kazachstanie,
Polsce, Rosji, Szwajcarii, we Francji, Włoszech oraz na Słowacji.

