
Szkło i metal – idealny dodatek do stylowego
wnętrza

Budda mawiał, że kłócą się i zaprzeczają ci, którzy nie dostrzegają całości
rzeczy, a przecież w aranżacji wnętrz kluczowa jest właśnie harmonia.
Łączenie klasyki z nowoczesnością to oznaka dobrego smaku. Warto
podkreślić go także dodatkami w stylu eko. Nie muszą być kosztowne, ważne
by idealnie współgrały z całym otoczeniem.

Każde wnętrze wymaga drobnych dodatków – to one mówią o tym, kim jest właściciel mieszkania, co
kocha i co jest mu bliskie. Odpowiednio dobrane nie muszą być przytłaczające. Takie właśnie są
szkło i metal, które dodadzą charakteru zarówno ciepłym i rustykalnym wnętrzom, jak i tym
minimalistycznym, podkreślając jedynie ich styl i dobry smak. Wykonane własnoręcznie nie tylko
dobrze oddadzą osobowość, lecz będą również niepowtarzalne.
  

Kuchenny recykling

  



Inspiracje na stylowe dodatki
możemy z łatwością znaleźć w
kuchni. Ozdobami będą zarówno
słoiki  o ciekawych kształtach,
jak i butelki po winie oraz
zwykłe puszki, które na
pierwszy rzut oka wydają się
niepotrzebne. Zamiast je
wyrzucać, stwórzmy z nich
niepowtarzalny świecznik czy
kwietnik, dodający wnętrzu
odrobiny pikanterii.

Im ciekawszy, mniej
powtarzalny kształt, tym ozdoba
naszego domu będzie jeszcze
bardziej wyjątkowa. Po pozbyciu
się etykiet przystępujemy do
ozdabiania wybranych przez nas
elementów.  Do butelki po winie
wystarczy wsadzić świecę i
pozwolić jej się wypalić.
Pozostawi ona woskowy ślad na
ściankach, w zależności od
wybranego wcześniej koloru.
Jeśli marzy nam się wielobarwna
aranżacja, można po kolei
wykorzystywać różnokolorowe
świece. Taki rodzaj świecznika
jest oryginalny, bo wosk nigdy
nie będzie wypalać się tak samo.

Drugim sposobem na wyjątkowy lichtarz jest zastosowanie słoika. Oplatając go rafią czy kolorową
tasiemką, umieśćmy podstawę świecznika na podłodze lub parapecie i włóżmy do niego tealighty.
Jeśli marzymy o rozgrzewającym zapachu, postawmy np. na wanilię, która roztoczy w pomieszczeniu
zapach przynoszący na myśl domowe wypieki. Słoiki, podobnie jak puszki, mogą być też ciekawymi
osłonkami na kwiaty. Jeśli chcemy patrzeć, jak wyglądają korzenie naszych ulubionych roślin,
wsadźmy je do nich bezpośrednio, a miejsce nakrętki zasłońmy wstążką. Puszki po prostu wystarczy
wyczyścić z kleju oraz etykiet albo pomalować na wybrany kolor i posadzić w nich ulubione zioła lub
kwiaty – wyważonej elegancji dodadzą np. bratki.
  

Kompozycja ze smakiem

Dodatki powinny pasować do wnętrza, w którym je umieszczamy, a przede wszystkim do koloru
znajdujących się tam ścian. Pomalowane na odcienie szarości puszki idealnie skomponują się z jedną
ze ścian odświeżoną czarną farbą tablicową, na której można zapisać listę zakupów czy ulubione
przepisy. Razem dodadzą pomieszczeniu charakteru, przywodzącego na myśl industrialne lofty.
  



Różowe, zielone czy żółte
osłonki i doniczki to natomiast
dobry wybór do pokoju
dziecięcego lub sypialni,
zwłaszcza, że posadzone w nich
kwiaty pomogą filtrować
powietrze. – Sypialnia to
miejsce,  w którym mamy czuć
się komfortowo. Kolor ścian, jak
i dodatki powinny dać nam
poczucie bezpieczeństwa i
harmonii. Dobrym rozwiązaniem
jest zastosowanie farby
MAGNAT SYPIALNIA POKÓJ
DZIECKA, która zapewnia
redukcję szkodliwego
formaldehydu, mogącego
występować  w powietrzu
wewnątrz pomieszczeń.1 Jego
źródłem mogą być m.in.
materiały budowlane, meble,
panele podłogowe czy dywany –
mówi Anna Szymaszek,
specjalistka ds. PR
Produktowego w FFiL Śnieżka
SA.
W sypialni, oprócz
odpowiedniego entourage,
warto zadbać również o
odrobinę romantyczności,  w
czym pomoże dopasowany do
naszych upodobań kolor ścian.

  



Szeroka gama kolorystyczna
farb MAGNAT pozwoli dobrać
pasujący nam odcień. Ale sama
aranżacja to nie wszystko – na
komfort snu wpływ ma wiele
czynników, w tym także
właściwa filtracja powietrza. W
tym wypadku warto postawić na
kilka rozwiązań, dzięki którym
poczujemy się lepiej – przyjazne
rośliny i wietrzenie wnętrza
przed snem.

Dodatki w stylu eko możemy
przygotować samodzielnie, a ich
kolorystykę dopasować do
pomieszczeń, tak by
kompleksowo oddawały nasz
charakter. Nie bójmy się z nimi
eksperymentować, bo przecież
w każdej chwili możemy je
zmienić. Ważne, by dom był tym
miejscem, w którym czujemy się
komfortowo i bezpiecznie.
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