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Krótsze dni i niskie temperatury mogą wpływać na nasze samopoczucie, a końcówka roku skłania do refleksji. Tymczasem nam jest... różowo! W końcu w chłodnym środowisku wszystko lepiej się przechowuje, także i radosne wspomnienia wakacji, a refleksje mogą nas wzbogacić i pozytywnie wpłynąć na dalsze plany. Zakładamy więc różowe okulary i popijamy soczysty napój z bąbelkami, szykując się na zimę w kolorze Pantone 16-1735 Pink Lemonade. Choć różowy kolor może się niektórym wydawać zbyt cukierkowy, nie da się zaprzeczyć, że już od jakiegoś czasu wraca do
łask, i to nie tylko wśród żeńskiej części jego odbiorców. Co prawda łatwiej wprowadzić go do garderoby, lecz można
to zrobić także we wnętrzach – sprawdźcie, co proponują w tej kwestii producenci! Oczywiście, żeby wykorzystać tę
barwę w pomieszczeniach, trzeba mieć dużo odwagi, lecz dobrze wykorzystany Pink Lemonade odwdzięczy się, napełniając Was codziennie radością i optymizmem. Jeśli chcielibyście poeksperymentować z tym kolorem, nie wiążąc
się na razie z nim na stałe, może warto w tym roku wykorzystać go do świątecznego udekorowania domu? Wyobrażacie sobie wspaniałe Boże Narodzenie w baśniowej oprawie? Uroczy róż połączony z ozdobami w kolorze srebra, złota
lub śnieżnego puchu stworzy czarodziejski nastrój w Waszych wnętrzach. Figlarny odcień zagościł w dużej części naszego katalogu, ale pozostawił też przestrzeń dla innych tematów. Na łamach najnowszego wydania przedstawiamy
trendy, które obecnie królują w wyposażeniu wnętrz, urządzamy kuchnię, poszukując do niej idealnych, szafek, blatów
i rozważając montaż wyspy kuchennej, zaglądamy do łazienki, zwracając uwagę na płytki, meble i ceramikę oraz oglądamy świat przez okna dachowe. Jak zawsze przedstawiamy też sesje polskich mieszkań i apartamentów utrzymane
w różnorodnym klimacie. Przygotowujemy się także do świąt Bożego Narodzenia, wyszukując propozycje dekoracji.
Zachęcamy Was więc do zaparzenia sobie aromatycznej herbaty lub gorącej czekolady, otulenia się kocem... i lektury
najnowszego wydania „Wnętrz Domów”. Udanej zimy!
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PANTONE®
Pink Lemonade
16-1735 TCX

PINK
LEMONADE
kolor numeru
WESTWING
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INSPIRACJE

TIKKURILA

Obecnie w trendach wnętrzarskich odchodzi się od neutralnych, jasnych stylizacji, stawiając na indywidualizm i radość płynącą
z zabawy kolorami. Oczywiście wciąż modne są uniwersalne zestawienia w klasycznych aranżacjach, lecz projektanci coraz
częściej zwracają się ku żywym barwom,
korzystając z ich potencjału.
Jednym z takich intensywnych kolorów jest odcień Pantone Pink Lemonade, który redakcja „Wnętrz Domów” wybrała na kolor obecnego numeru. Kapituła Pantone, tworząc
trendy na jesień i zimę 2020 roku, również uwzględniła aż
dwa delikatne odcienie różu, które mają za zadanie ocieplenie i uspokojenie stylizacji. Nasz wybór, barwa trochę
mocniej nasycona, wprowadza do projektów ożywcze ciepło z nutką figlarności.

Róż i już!
Jeszcze do niedawna kolor różowy uważany był za nadający się jedynie do cukierkowych pokoików małych
dziewczynek lub pasujący do przesadzonych stylizacji kojarzących się ze światem lalek Barbie. Jednak od paru

euforma
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MILOO HOME

Niebanalne zestawienia

róż wywołuje
Skojarzenia z czasem
dziecięcej beztroski

ZARA HOME
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lat jest odczarowywany zarówno w modzie, jak i wnętrzarstwie – poczynając od jego subtelnego, pudrowego odcienia, przechodząc przez przygaszone, brudniejsze wersje, a na odważnym mocnym nasyceniu kończąc. Często
gości w skandynawskich i prowansalskich wnętrzach oraz
tych urządzonych w stylu glamour. Czym tłumaczyć jego
sukces? Odcienie różu wywołują skojarzenia z kobiecością, lecz także z czasem dziecięcej beztroski. Dają nam
to, za czym tęsknimy – delikatność, ciepło, uspokojenie
i radość. Okazuje się więc, że małe dziewczynki mogą
mieć sporo racji, tak lubiąc tę barwę.

Chcielibyście wprowadzić do wnętrz Pink Lemonade, ale
nie wiecie, od czego zacząć? Najbezpieczniejszym połączeniem jest zawsze to z bazą w bieli lub szarości, także z elementami czerni. Jeden wyraźny odcień wyróżni się na jej tle i doda wnętrzu charakteru, a z kolorem
czarnym nabierze wytworności. Pełne uroku będą kobiece aranżacje utrzymane jedynie w odcieniach różu
i bieli. Oczywiście to nie koniec propozycji, ponieważ kolor różowy lubi się także z innymi barwami, a ich umiejętne zestawienie może być ucztą dla oczu. Połączony
z wciąż królującym Classic Blue lub ciemniejszym, granatowym Blue Depths doda im lekkości i świeżości, tworząc z nimi tło do aranżacji pełnej uniwersalnej elegancji. Gdy do tego duetu dodamy jeszcze jasną szarość
lub biel, otrzymamy urokliwe trio. Pink Lemonade świetnie sprawdzi się także w zestawieniu z tajemniczą zielenią Forest Biome, wprowadzając nas w nastrój tropikalnej dżungli – nie bez powodu nadal tak popularne
w modzie i wnętrzarstwie są motywy flamingów skrytych
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DEKORIAN HOME/ lampy Dekoluce

Dodadzą wnętrzu klimatu
2

Miska liść
88 zł,
MAJOLIKA NIEBORÓW,
www.9design.pl
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Dekoracja
kwiatowa
Flor
69,90 zł/6szt.,
WESTWINGNOW,
www.westwingnow.pl

4

Krzesło
Alexa
195 zł,
HALO MEBLE,
www.halomeble.pl

Lampa
Moth
260 zł,
FABRYKA FORM,
www.fabrykaform.pl

| 1. Lampa Moth z katalogu marki Studio Snowpuppe to lampa o zdecydowanie oryginalnym charakterze. Papierowa lampa w stylu origami.
| 2. Wykonana ręcznie, przy zachowaniu pierwotnych wzorców techniki majolikowej. Wymiary: 15,5 x 12,5 cm.
| 3. Ta oryginalna dekoracja kwiatowa w brudnym odcieniu różu, będzie idealnym wyborem dla tych, którzy nie boją się zamienić tradycyjnych świąt na bardziej nietypowe i nieco szalone.
| 4. Krzesło tapicerowane miękką welurową tkaniną, przyozdobione stylowym pikowaniem. Dostępne jeszcze w 4 kolorach.
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ŁAZIENKI

PATRON
NUMERU
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Petite
Machine

Pearl
Szkatułka ceramiczna
w kształcie łabędzia.
Dwie wielkości: 12 x 8 cm
i 16 x 10 cm.

Wykonana jest ręcznie,
ze stali i mosiądzu,
produkowana w Danii.

2316 zł, Made By Hand,
www.andlight.pl

14,99 zł i 24,99 zł, HOMLA,
www.homla.com.pl

Alster
Metalowa półka.
Szerokość: 12 cm, długość:
30 cm, wysokość: 27 cm.

35 zł, JYSK,
www.jysk.pl

STREFA

ŁAZIENKOWA
Kąpiel w różowej pianie wydaje się rozrywką dla
najmłodszych, ale przyznajmy się – czasem marzy się niejednemu dorosłemu. Czemu by nie
wrócić do beztroskich czasów dzieciństwa? Odnajdź w sobie wewnętrzne dziecko i zapewnij mu
zabawę w kolorze pink!
TUBĄDZIN / Kolekcja Cielo e Terra by Dorota Koziara

www.tubadzin.pl

Crackle
Oryginalny dozownik łazienkowy na mydło wykonany z poliresinu.
Wymiary 8 x 17 cm.

89 zł, CALVADO,
www.calvado.com

Lofty. Kolekcja, która z zewnątrz emanuje klarownością,a w środku swobodą. Wprowadzono w niej wiele praktycznych rozwiązań, które sprawdzą się w przestronnym wnętrzu oraz
sprostają wymaganiom użytkowników.
Od 1352 zł/szafka podumywalkowa 70 2S,
ELITA MEBLE,
www.elitameble.pl

Kolekcja Silver w wersji Uni. O podwyższonym standardzie wnętrza i z możliwością
kompletowania ze wszystkimi umywalkami kolekcji uniwersalnych ORiSTO. Uwagę zwracają
efektownie frezowane uchwyty we frontach.
ORISTO, www.oristo.pl
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Modny
zestaw

Tonic II. W kolekcji ceramika sanitarna, wanny, umywalki oraz meble. Szafki o nowoczesnej estetyce wyposażone są w szereg udogodnień funkcjonalnych
i konstrukcyjnych. Głębokość mebli na poziomie
44 cm gwarantuje komfortowe przechowywanie.
Od 2500 zł, IDEAL STANDARD,
www.idealstandard.pl

CO NOWEGO?

wnetrzadomow.pl
Ferm LIVING Deer. Wyjątkowa lampa i dekoracja ścienna w jednym.
Wprowadzi bajkowy klimat do pokoju
zarówno chłopca, jak i dziewczynki.
Ferm Living
www.czerwonamaszyna.pl

Ozdoba choinkowa Fay. Niebanalny, piórkowy design ozdób Fay przykuwa uwagę i bez wątpienia nada oryginalny charakter każdej choince.
74,90 zł/2 szt., WESTWINGNOW,
www.westwingnow.pl

PINK LEMONADE
CHRISTMAS

WESTWING

Zmieszaj musującą lemoniadę z kostkami
lodu i stwórz nowoczesny świąteczny miks.
Bąbelki z tego napoju mogą wprawiać Cię
w dobry nastrój do samego sylwestra! Różowe ozdoby pięknie podkreślą zieleń choinki, będą też idealnie współgrały z bielą,
srebrem lub złotem, wprowadzając nutkę
baśniowości i zwiewnej lekkości do świątecznej aranżacji.

Urocza lalka w świątecznym
ubranku i kucykach. Beżowe
i różowe elementy ubranka wykończone są detalami z miękkiego futerka.
88,90 zł, EUROFIRANY,
www.eurofirany.com,pl

Woreczki z organzy
Boże Narodzenie. Woreczki
materiałowe z organzy w świetnej
stylistyce. Torebki mają atrakcyjny motyw świąteczny, są dostępne
w rozmiarze 12 x 15 cm. W sprzedaży komplet 10 szt.
6,59 zł/10 szt., saketos,
www.saketos.pl
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Gwiazdki wielokolorowe.
40 szt. drewnianych gwiazdek,
które mogą posłużyć do
dekoracji domu w świąteczny
czas.
14,90 zł, GARNECZKI,
www.garneczki.pl

BELIANI

strefa dzienna
Gdy pogoda za oknem nie nastraja optymistycznie, przenieś się
w bardziej kolorową krainę. Różową lemoniadę można pić również w chłodne miesiące, oczywiście w odpowiednio ocieplonym
wydaniu. Otocz się kolorem, który wprowadzi Cię w pogodny nastrój i przegoni szarobure zimowe smutki.

Dekoracja Kot
Metalowa dekoracja ścienna
o minimalistycznym i przestrzennym
charakterze. Idealna na prezent.

Loft Bala
Oprawa składa się z lakierowanej metalowej kuli i trzech mniejszych kulek z bukowego drewna zamocowanych na kablu
w kolorowym oplocie, który wieńczy metalowa podsufitka. Całość uzupełni żarówka dekoracyjna, którą sam dobierzesz.

270 zł, KOLOROWE KABLE,
www.lampy24.net

42

CIEKAWE RZECZY,
www.ciekawerzeczy.com.pl

Big John

Duża, miękka i dwustronna dekoracyjna
poduszka. Wykonana z wysokogatunkowej bawełny i materiału Minky. Sprawdzi się zarówno w pokoju dziecka, sypialni czy salonie, jak i w podróży. Można
prać w pralce. Wymiary 40 x 60 cm.
Dostępna w różnych kolorach.

99 zł, LA MILLOU, www.lamillou.com

Górski luksus
na wynajem
Znajdujący się w Karpaczu apartament w standardzie pięciogwiazdkowego hotelu przeznaczony na wynajem krótkoterminowy został zaprojektowany tak, aby na 45 m2 wygodnie ugościć nawet aż 6 osób. Salon z częścią jadalnianą, aneks kuchenny i przeszklona sypialnia
płynnie łączą się ze sobą, tworząc otwartą przestrzeń zachęcającą do relaksu po aktywnym
wypoczynku na świeżym, górskim powietrzu.
62

Przestrzeń jest niezwykle świeża, jak i przytulna. Wracający ze szlaku goście zostawiają okrycia w niewielkiej strefie wejściowej. Znajduje się tu szafa mieszcząca nie tylko płaszcze i kurtki, ale również nieużywane podczas pobytu walizki, które ukryte nie przypominają o nieuchronnie zbliżającym się końcu urlopu. Na przeciwległej ścianie zaprojektowano aneks kuchenny, dzięki czemu zmęczonych i zmarzniętych amatorów sportów górskich przywitać może aromatyczna
woń gorącego kakao z cynamonem. I  już można poczuć się jak w domu.
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TAK MIESZKAJĄ POLACY

Projekt: Maciej Pęczek, DESIGN M DESIGN,
www.designmdesign.pl
ZDJĘCIA: Anna Słabkowska – fotografia
Tekst: Dominika Ziętek

Przestrzeń jest
niezwykle świeża,
jak i przytulna
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