TÉMA TÝDNE
n Dumáte, jak vyšperkovat svůj domov,
aby dýchal vánoční atmosférou a zároveň
měl styl? Designérka Hedvika Novotná za
vás navštívila veletrh Vánoční svět v německém Frankfurtu a přináší vám pět
nejmodernějších adventních trendů!
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Vílí fantazie

Vánoční trendy 2013
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Luxusní potěšení

Panské sídlo

Pokud je vám blízký klasický či rustikální styl,
pak si jistě vyberete sváteční téma zvané
PANSKÉ SÍDLO. Jsou pro něj typické romantické motivy
růží a hortenzií, které se nachází možná netypicky i na
skleněných vánočních ozdobách. Při navrhování dekorací vycházeli stylisté z barevného spektra lesního ovoce,
převládá vínová,
starorůžová, pastelově zelená a černá.
Světlé tóny váš interiér
zemirozzáří, tmavé a zemi
té zase vytváří pocit
zázemí a pohody.

Hřejivá, zemitá paleta zútulní prostor a vytvoří
dokonalé teplo domova. Pokud milujete právě
barvy podzimu, je pro vás jako stvořený trend Evropské
asociace floristů a výrobců dekorací jménem LUXUSNÍ
POTĚŠENÍ. Návrháři se inspirovali barokem, oblými
tvary a ženskostí. Vsaďte na všechny tóny oranžové
a hnědé, které doplňuje krémový odstín bílé kávy.
Variant, jak ozdobit stromeček, je několik. Zvolit můžete tradiční koule ve výše zmíněných odstínech nebo
extravagantnější tvary exotického ovoce. Rozhodně se
nebojte třpytu a zlatého a měděného zdobení. Kovový
lesk je prudce ‚in‘.

baňka Gold check,
www.bellarose.cz,
79 Kč

dekorativní
polštář Rubin,
Kika, 449 Kč

sada svíček
Romance,
Kika,
179 Kč

skleněný svícen
Brown star,
www.bellarose.cz, 154 Kč
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Jste romanticky založení, máte rádi jemnost, pohádky
a vaše duše plesá nad všemi odstíny modré? Pak pro
vás bude tou pravou volbou styl, který evropští designéři
pojmenovali VÍLÍ FANTAZIE. Jeho barevná paleta se pohybuje od něžných krémových odstínů až po nejrůznější tóny
modři, od nejsvětlejší blankytné až po tmavě indigovou. Na
ozdobách nesmí chybět vydatná dávka třpytek a stříbrná
barva. Skleněné baňky doplňte dekoracemi z peříček nebo
doplňky ve tvaru an
anvánoční baňka Pearls,
dělských křídel či popo
www.bellarose.cz, 182 Kč
hádkových víl. Volte
přírodní materiály,
případně sklo.

světelný řetěz
Sirius,
www.desina.cz,
od 491 Kč
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Delikátní sen

Elegance a křehkost –
to jsou hlavní atributy
stylu jménem DELIKÁTNÍ SEN. Vládnou
mu všechny pastelové
a pudrové tóny, u doplňků hraje prim béžová
a starorůžová. Pro ozdoby jsou charakteristické
organické (přírodní)
tvary, motivy rostlin, sněhových vloček a krajky.
Pozor, baňky jsou tentokrát nestříbřené! Tenhle
styl vnese do vašeho interiéru jemnost a nechá
vyniknout kráse skryté
v jednoduchosti.
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Bazar bizarností

Nejen děti budou nadšené z barev, jež do letošních Vánoc vnáší poslední aktuální trend. Odvaha,
originalita, extravagance – sedí-li na vás tyhle přídomky, pak
se vám jistě bude líbit styl pojmenovaný BAZAR BIZARNOSTÍ.. Vánoční stromeček dekorovaný v tomto
duchu je velmi pestrý, dalo by se říci až přeplácaný,
jsou na něm použity zářivé barvy jako křiklavá růžová, zelená, červená, modrá a zlatá. Návrháři se
nechali inspirovat drahými kameny, a to nejen
co se týče barevnosti, ale i tvarů. Lesklé
ozdoby připomínající broušené drahokamy
nebo křišťály jsou to pravé!

ozdobné vločky,
www.bellarose.cz,
149 Kč

adventní věnec,
www.desina.cz,
397 Kč

baňky Diamond,
www.bellarose.cz,
po 134 Kč
svícen Skurar,
Ikea, 59 Kč
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