
Adams: Wykorzystaj proste triki, aby Twój
dom był przytulny i komfortowy zimą

Zimowa atmosfera, która jest już widoczna za naszymi oknami, wcale nas nie
zawodzi. Temperatura ujemna, a opady śniegu dają o sobie znać to znak, że
święta bożego narodzenia nadchodzą wielkimi krokami.

Jak stworzyć przytulny i komfortowy dom zimą?
Jeśli takie pytanie przeszło Wam przez myśl, to już śpieszymy z pomocą. W okresie zimowy dużo
czasu spędzamy w domu, dlatego warto znaleźć w nim wyciszenie i spokój. Odpowiednie stworzone
warunki pomogą nam, abyśmy znajdowali spokój i wyciszenie w naszym mieszkaniu. Dom jest
miejscem, gdzie wypicie gorącej herbaty i czytanie ulubionej książki sprawia nam ogromną frajdę.
Podczas zimowych wieczorów nie potrzebujemy zbyt wiele, czasem wystarczy dobra filiżanka
herbaty, dlatego warto o nie zadbać. Jeśli jesteście osobami, które uwielbiają gorące napoje to
herbaty owocowe, ziołowe czy różnego rodzaju kawy powinniście mieć zawsze pod swoją ręką,
dlatego dobrze jest uzupełnić swoje zapasy. Możecie wspomnieć dla Świętego Mikołaja, jakie książki
lubicie czytać, może akurat znajdziecie takie prezenty pod choinką. Magia świąt bożonarodzeniowa
jest niesamowita, dlatego warto mieć swoje marzenia, które już niedługo mogą się spełnić.

Co to za triki?
Na początku wystarczy postawić na dodatki, które wykorzystamy w naszych wnętrzach. Dodatki
możemy kupić lub wykonać je samemu. Wszystko zależy od tego, jak oryginalne chcemy mieć ozdoby
wykonane ręcznie. Klimatyczne małe ozdoby potrafią i nadać niepowtarzalny klimat , a swoją uwagą
zwrócą wzrok niejednego odwiedzającego nasze mieszkanie. Warto, aby na naszej sofie znalazły się
różnego rodzaju poduszki, postawmy na kilka kolorów poszewek i wyjątkowy kształt. Jeśli
kiedykolwiek przespaliście noc na sofie to wiecie, jak pomocny jest ciepły koc i pled. Koc będzie
służył nam do ogrzania i przykrycia naszego ciała. a pled może służyć do ochrony tkaniny, przed
niepotrzebnym zabrudzeniem. Przed kanapą możemy ułożyć dywan z wysokim włosem, który będzie
umilał spędzony czas na kanapie. Warto wspomnieć również o zasłonach, które potrafią jeszcze
bardziej podkreślić styl i klimat naszego miejsca.

Oświetlenie, które tworzy nastrój
Zimowe wieczory spędzone przy książce wymagają odpowiedniego źródła światła, a wszystko po to,
aby nasz wzrok był w pełni sprawy i zdrowy. Herbata i książka to start pack, który możemy jeszcze
bardziej rozbudowywać o kolejne pozycje. Jeśli lubicie naturalny ogień, to świece zapachowe są
numerem jeden w tym roku. Świece idealnie sprawdzą się, a w naszym pomieszczeniu będzie unosić
się przepiękny zapach. Podczas wieczorów z książką warto mieć ciepłe światło, które będzie
oświetlać nas podczas czytania. Stojąca lampa umieszczona z boku powinna bez większych
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problemów poradzić sobie z tym. Modne ostatnimi czasy stały się lampki umieszczone na ścianie, do
których możemy przyczepić za pomocą małych klipsów np. nasze wspólne rodzinne zdjęcia.
Fotografie mogą być wydrukowane w stylu vintage czy w stylu kwadratu. Ogromną popularność
zyskały aparaty analogowe, które drukują od razu zdjęcia w formacie kwadratu/prostokąta. Warto
zainwestować i wymienić żarówki o ciepłej barwie tak jak żarówki Edisona. Są to duże żarówki, które
w środku mają charakterystyczne wypełnienie w formie drucików. Takie oświetlenie przykuje uwagę.

Prywatna sala kinowa
Kto choć raz marzył o własnej sali kinowej podczas zimowych wieczorów? Taka myśl na pewno
przeszła dla prawdziwego sympatyka kina, ale jak stworzyć własne kino w mieszkaniu? Z pomocą
pojawiły się projektory filmowe, która ich dostępność i cena jest korzystna. Ceny zaczynają się już od
stu złotych, dlatego to sprawia, że własna sala kinowa nie wymaga dużych nakładów pieniężnych. Do
wykonania ekranu najlepiej posłuży białe prześcieradło, które każdy ma w domu. Wystarczy
zamontować je w górnym fragmencie szyny za pomocą kilku klipsów. Projektor ustawiony na stole
lub krześle i możemy zaczynać z naszym seansem filmowym. Dodatkowo przyda się popcorn oraz
zimny lub ciepły napój.

Miejska dżungla, czyli kwiaty w doniczkach
Modnymi kwiatami w doniczkach stały się również np. monstery, które potrafią osiągnąć dosyć duże
gabaryty. Charakterystyczne liście, które posiadają  dziury. Jest kilka rodzajów tych kwiatów, ale
każdy z nich jest wyjątkowy i niepowtarzalny.

Najbardziej pożądanym drzewkiem w grudniu jest iglak, który służy jako drzewko choinkowe. Jest to
strategiczny punkt w każdym domu! To dzięki niemu Św. Mikołaj wie, gdzie ma umieścić prezenty w
domu. To dobry czas, aby jeszcze zdążyć i napisać list do niego.

Do stworzenia przytulnego i komfortowego domu zimą wystarczy kilka pomysłów, które
wykorzystane w naszym domu stworzą klimatyczne miejsce. Takie zmiany nie wymagają dużego
wkładu finansowego, a jedynie odrobinę pracy. Dlatego wykorzystajcie powyższe triki i stwórzcie
przytulny i komfortowy dom na zimę.
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