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Sváteční dekorace na Westwing.cz
– průvodce letošními trendy
Letošní Vánoce budou bílé! Tedy alespoň v případě, že se rozhodnete pro jeden z
nejvýraznějších trendů letošních Vánoc – scandi. Můžete vsadit také na styl plný třpytu a
lesku – smyslný glamour. A pokud jste zastáncem tradičních Vánoc, máme pro vás klasické
ozdoby v červeno-zeleno-zlaté barevné kombinaci. Připravte se na svátky s Westwing.cz!
Bílé a přírodní: scandi
Oddejme se nejnovějším trendům ze Skandinávie a přivolejme tak bílé Vánoce! Půvabné
figurky losů, jelenů, andílků, elfů a dalších lesních stvoření doplňují svícny a závěsné
dekoracemi – to vše v bílé barvě. A aby dekorace nepůsobily příliš chladně, přidejme přírodní
dřevo a špetku zlata. Ideálním doplňkem budou také světelné dekorace kombinující ratan a
LED osvětlení.
„Vánoční dekorace ve skandinávské estetice jsou hitem letošní zimy, a proto jsme připravili
celou řadu kampaní s jednoduchými, ale o to efektnějšími ozdobami právě v tomto stylu,“
prozrazuje Delia Fischer, zakladatelka a kreativní ředitelka Westwing Home and Living, a
dodává: „Tyto ozdoby dokonale zapadnou i do stejně módního eko-trendu, protože většina z
nich je vyrobena z přírodních materiálů.“

Svátky plné lesku: glamour
Svátky a lesk jdou ruku v ruce! Tradiční skleněné ozdoby, svíčky, řetězy na stromeček….díky
těmto předmětům získávají vánoční svátky svoji jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru.
Pokud si ji letos chcete užívat v o něco sofistikovanějším vydání, glamourové aranžmá bude
tou správnou volbou.
„Pro výzdobu ve stylu glamour použijte na dekoraci stromečku ozdoby ve třech barvách:
stříbrné, bílé a černé. Anebo zvolte jednu barvu, například pouze černou.“ radí Delia Fischer.
U stylu glamour se nebojte opustit zaběhnuté koleje. Světelné řetězy nevěšte na stromeček,
ale ozdobte s nimi skleněnou vázu nebo mísu – výsledný efekt vám vyrazí dech! Nebojte se
také netypických materiálů – na příklad keramické figurky můžete nahradit dekoracemi
z cementu.
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Červená v hlavní roli: klasické svátky
Královna může být jenom jedna, a v tomto případě je jí červená! To ona od nepaměti vládne
svátečním dekoracím a s úspěchem zútulňuje ponuré prosincové scenérie. Letos na
Westwing.cz najdete její syté, hluboké odstíny, které naše stylistky doplnily o majestátnou
zlatou, tmavě zelenou a sněhově bílou. „Tato kombinace potěší především milovníky vánoční
klasiky. Dekorace v tradičních vánočních barvách do domu vnesou pohodovou a útulnou
atmosféru, kterou můžeme ještě zvýraznit zapálením svícnů a luceren. Protože nic nenavodí
sváteční náladu lépe, než mihotavé světlo svíček.“ dodává Delia Fischer.
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