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Podzimní trendy z kalendáře
Stylistky Westwing představují nejnovější trendy interiérového designu v duchu
tématických dní nadcházejícího podzimu.
Září: Dny kávy
Caffè latte, americano nebo espresso? Taková jsou aranžmá insipirovaná Světovým dnem kávy.
Vládne zde paleta hnědé v doprovodu měděných doplňků. Ideální tkaninou je samet – tak sametový,
jako káva. „Nápoj bohů můžeme podávat v měděné konvici a servírovat v okouzlujících šálcích se
zlatými okraji. S hrnečkem v ruce usedáme do křesla ozdobeného polštářem z hedvábí či z
načechraného ovčího kožichu. To je jednoduchý recept na relax u kávy” – říká Marta Suchodolská,
kreativní ředitelka Westwing.

Říjen: Dny zvířat
Mezinárodní den zvířat připadá na čtvrtého října. Ukažme lásku ke svému zvířecímu mazlíčkovi a
vytvořme pro něj atraktivní interiér. Začněmě od „ložnice” – na říjen jsou vhodné modré či
kostkované pelíšky, které vypadají jako součást běžného nábytku. Přejděme do zvířecí jídelny.
Vybírejme misky nejrůznějších forem, například kovové ve tvaru jezevčíka – ideální do rustikálních
interiérů. Kovovou krabičku na krmivo doporučujeme milovníkům scandi nebo moderního stylu.
Nezpomeňme také na hračky pro naše čtyřnohé miláčky! Pro kočky – odolné škrabadlo s moderním
designem; pro psa – praktická hračka ke kousání.

Listopad: Klub gentlemanů
Ryze mužský interiér tvoří kombinace kůže, dřeva a kovu. Dle listopadových trendů zde dominují
barvy purpurová, kaštanově hnědá a tuto sezónu velice módní tzv. hunter green. V takovém aranžmá
nemůže chybět elegantní nábytek, zejm. kožená křesla s prošíváním. Jejich dokonalým doplňkem

budou klasické tvídové polštáře. Nezapomínejme na nádobí – sklenice a karafy z vyřezávaného skla
budou stylovým doplněním každého mužského večera.
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https://www.flickr.com/photos/westwing_cz/albums
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www.westwing.cz
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O Westwing Home & Living:
Mezinárodní lídr na poli e-commerce v oblasti prodeje nábytku a bytových doplňků byl založen Delií Fischer v
roce 2011. Svým zákazníkům nabízí produkty v atraktivních cenách, a to ve 14 zemích na 3 světadílech.
Westwing má více než 1500 zaměstnanců a působí v Belgii, Brazílii, České republice, Francii, Itálii, Německu,
Nizozemsku, Kazachstánu, Polsku, Rakousku, Rusku, Španělsku, Švýcarsku a na Slovensku.

