
Czas na letnie metamorfozy w naszych
domach

Lato to idealny czas, by zabrać się za
odświeżenie swojego mieszkania lub domu.
Wystarczy odmalować ściany, by nadać
wyjątkowy charakter naszym wnętrzom.
Każdy znajdzie coś dla siebie dzięki
propozycji kolorystycznych i stylistycznych
Śnieżki.
  

Miejski ogrodnik
Jedną z najważniejszych barw 2017 r. jest zieleń. W dobie rozwoju technologii dostrzegamy także
potrzebę myślenia ekologicznego. Nowy trend - Miejski ogrodnik jest odzwierciedleniem naszych
pragnień powrotu do natury. Pomysły na aranżację znajdziemy w bogactwie barw i kształtów liści, 
traw, mchów i kwiatów. Projektanci oferują nam dodatki z naturalnych materiałów, takich jak: korek,
wiklina czy drewno. Z kolei nasze pomieszczenia zostaną ożywione i wzbogacone o duże, kwiatowe
printy. Warto zastanowić się nad takim wyborem jako obicie fotela lub kanapy. Co więcej do łask
wracają rośliny doniczkowe, które staną się idealnym dopełnieniem aranżacji.
  

Istota rzeczy
Nawiązania do tradycyjnych technik rzemieślniczych jest kolejnym ważnym trendem 2017 r. Ludzie
kochają otaczać się przedmiotami, które zostały stworzone własnoręcznie przez drugą osobę. I tak
narodził się trend: Istota rzeczy. Prym wiodą tu ciepłe, nasycone odcienie, które nawiązują do
kolorów ziemi: morski, miodowy, ceglasty czy orzechowo-szary. Złagodzimy je zestawiając z jasnymi
barwami w tonacji off-white. Takie wyraziste połączenia idealnie komponują się z wyraźnymi,
wielokolorowymi etnicznymi wzorami, rodem z folkloru Afryki czy Ameryki. Styl ten charakteryzuje
się naturalnym drewnem na ścianie – swoje odrodzenie przeżywają boazerie, a zwłaszcza te
wymalowane w złocistych brązach. Ponadto popularne są różnego rodzaju plecione kosze.
  



Akwarele
Styl skandynawski nadal jest inspiracją dla architektów i projektantów. Na czele wysuwają się
pastelowe barwy: błękit, zieleń, fiolet, róż. Świetnie współgrają ze sobą z domieszką szarości,
tworząc wrażenie wzajemnego przenikania. Do tego efektu nawiązuje kolejny trend: Akwarele.
Szarości - w różnym stopniu nasycenia - towarzyszą pastelom. Często spotykamy powierzchnie ścian,
które mają cieniowane wykończenie w stylu ombre. Doskonałym uzupełnieniem delikatnego
wymalowania są metaliczne dodatki w ciepłej tonacji, jak różowe złoto, mosiądz czy miedź. Równie
dobrze sprawdzi się kontrastowe zestawienie z matową czernią, np. w postaci lamp o industrialnym
charakterze. Obiekty z barwionego szkła są także istotnym elementem wystroju.
  

Technikolor
Możemy zauważyć, iż w aranżacjach wnętrz powraca moda z lat 80. XX wieku. To czasy, gdy
królowały czarno-białe wzory i wielobarwne pasy. To propozycja zwłaszcza dla tych osób, które nie
boją się odważnych zestawień kolorystycznych. Kolejny trend – Technikolor sprawdzi się bardzo
dobrze w nowatorskich wnętrzach o loftowym klimacie. Istotne są barwy podstawowe: czarny, biały,
czerwony, żółty i niebieski, którym towarzyszą wyraziste, geometryczne meble i dekoracje. Koła i
kropki, które są malowane bezpośrednio na ścianie bądź na materiałach w elementach wyposażenia,
są również ważnym motywem.
  

Zmierzch kolorów
Bardzo często możemy się spotkać z aranżacjami, nawiązującymi do holenderskich domów z XVII w.
Odwołuje się do nich trend: Zmierzch kolorów. Mroczne, głębokie odcienie czerwonego wina,
granatu, lśniącego ametystu czy szlachetnego szmaragdu wyglądają rewelacyjnie w zestawieniu ze
złotymi dekoracjami, dodającym naszym wnętrzom blasku. Na tle ciemnej ściany świetnie będą
wyglądać kolekcje figurek, dekoracyjnej porcelany, albo oryginalnych grafik. Zmierzch kolorów
cechuje się również wykorzystaniem ciężkich materiałów, np. aksamitu. Z kolei welurowe zasłony lub
poszewki ozdobnych poduszek będą się prezentowały idealnie. Ci, którzy uwielbiają ten trend mogą
pokusić się o dodatki o marmurowym wykończeniu. 
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