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Trend: Kamienie szlachetne
Cenione od wieków, obecnie stały się obiektem zainteresowania architektów i stylistów.
Design nie tylko wykorzystuje zachwycającą materię minerałów i kamieni szlachetnych,
inspiruje się również ich kolorystyką. Rubin, bursztyn, szmaragd, szafir i ametyst dodadzą
aranżacji szyku oraz… odrobinę magii. Stylistki Westwing podpowiadają, jak wprowadzić je
do wnętrz.
Tajemniczy szmaragd
Szmaragd to jeden z najcenniejszych kamieni szlachetnych. Jego barwa, pełna głębi i żywiołu, jest
uznawana za niezwykle piękną. Warto wykorzystać ją aranżując wnętrze, gdyż doda mu szyku
i elegancji. Szmaragdowy kolor sprawdzi się zarówno w przypadku większych mebli, jak
i mniejszych dekoracji. Chcesz, aby było bardziej dostojnie? Dodaj złote akcenty! Szmaragdowy stolik
ze złotymi nóżkami, utrzymana w tej kolorystce lampa lub wazon doskonale sprawdzą się w tej roli.

Nasycony rubin
Uważany za kamień pasji, miłości i namiętności. Mimo swojej intensywnej barwy, rubin odnajdzie się
w wielu stylach wnętrzarskich. Meble i dekoracje utrzymane w tej kolorystyce sprawdzą się
w eklektycznych wnętrzach, podkreślając ich oryginalny i odważny charakter. Tekstylia
w intensywnym odcieniu czerwieni ocieplą surowe wnętrza loftowe, a rubinowy akcent w postaci
lampy z delikatnym, przezroczystym abażurem wkomponuje się w elegancki styl klasyczny. Jesteś
wielbicielem skandynawskiego designu? Nie bój się kolorów! Fotel o prostej formie i rubinowym
odcieniu to idealny element minimalistycznych wnętrz.

Ciepły bursztyn
Bursztyn od wieków nazywano złotem życia. Jego ciepła barwa jest energetyczna i dodaje chęci do
działania. Jeśli chcesz wprowadzić do wnętrza produkty z bursztynu lub utrzymane w jego tonacji,
ogranicz liczbę wzorów w aranżacji. Dzięki temu nie będą one odwracały uwagi od uroku bursztynu,
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a wnętrze zyska przytulny klimat. Bursztynowe wazony i karafki sprawdzą się jako dekoracja
dębowego stołu, a utrzymana w barwach bursztynu dekoracja pięknie rozświetli ściany
w ciemnych barwach zieleni lub granatu.

Kojący szafir
Kamień ten niegdyś przynoszący szczęście podróżnikom, dzisiaj lśni w postaci biżuterii największych
gwiazd. „Szafir znalazł swoje zastosowanie również w wystroju wnętrz, dodając im elegancji
i
szlachetności.
W
przypadku
klasycznej
aranżacji
wystarczy
połączyć
go
z monochromatycznymi kolorami, np. modną szarością. W ten sposób wystrój zyska na harmonii” –
mówi Marta Suchodolska, dyrektor kreatywna Westwing.pl. Jeśli lubisz śledzić trendy, zdecyduj się na
zestawienie szafiru ze złotem lub srebrem. Lampa, stolik kawowy lub dekoracja ścienna, prezentująca
taki duet kolorystyczny, będzie gwiazdą każdej aranżacji.

Relaksujący ametyst
Może występować w wielu odcieniach – od ciemnego fioletu do jasnego wrzosowego. Ametyst
nazywany jest kamieniem relaksu i harmonii. Dlatego aranżując dom, warto zainspirować się jego
barwą. Szczególną uwagę powinny poświęcić mu osoby podatne na stres, gdyż pozwala uwolnić
umysł od negatywnych myśli i zmęczenia. Ametyst okaże się również pomocny w przypadku walki
z bezsennością. Wystarczy wykorzystać jego właściwości, urządzając sypialnię. Dekoracje, zasłony,
krzesło oraz lampka nocna utrzymane w tej kolorystyce to zestaw, który zapewni zdrowy i spokojny
sen.
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Więcej zdjęć w jakości do druku znajdą Państwo w bibliotece zdjęć dla mediów:
https://www.flickr.com/photos/westwing_pl/albums
Więcej informacji na:
www.westwing.pl
Dodatkowe informacje:
Westwing Home & Living
Monika Kalisiewicz
monika.kalisiewicz@westwing.pl
T: +48 797 997 710

___________________________________________________________________________
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.

