
CIESZĘ SIĘ, ŻE
JESTEŚ ZE MNĄ!

Mam dla Ciebie krótkie
zestawienie modnych

dekoracji
bożonarodzeniowych

Elwira
Zwolińska 



W tym roku pojawią się w naszych dekoracjach
bożonarodzeniowych 3 główne trendy. Oczywiście zawsze
możemy wymyślić sobie coś na styku tych stylistyk albo
pozostać przy swojej ulubionej. Najważniejsze, żebyśmy
rzeczywiście byli zadowoleni i z przyjemnością patrzyli na
swój stroik czy choinkę.
My home is my castle powiadają Anglicy i w tym roku to
powiedzenie nabiera nowego znaczenia. Mimo codziennych
trosk i lęku o przyszłość, niech w ten świąteczny czas
poczujmy się dobrze w naszych czterech ścianach - mimo, że
może już mamy ich serdecznie dość.
Mam nadzieję, że to moje małe zestawienie, pomoże Wam w
internetowych zakupach ;)

Mały
Wstęp



W tym roku w naszych domach będzie więcej dekoracji z
drewna, papieru i szkła. Będziemy szukać stonowanej

kolorystyki - beżów, szarości i brązów. Warto spróbować
zrobić samemu proste dekoracje :)

Blisko
natury



Nie zdziwi nikogo, jeśli powiesisz na choince niewiele ozdób
z naturalnych materiałów (ja uwielbiam te słomkowe) plus
białe ledowe lampki. W tym roku trendy jest żywa choinka.
Na ścianie możesz zrobić sam proste dekoracje w stylu
boho - kilka iglastych gałązek zaczepionych sznurkiem na
zwykłej gałęzi, np. z dodatkiem drewnianych gwiazdek czy
szyszek. Na stole naturalne tkaniny (len, bawełna), proste
dekoracje ze świecami lub nieduża aranżacja np na szarej
gipsowej tacy lub tacy z kawałka drewna. Liczy się prostota.



Naturalnie
w sklepach

H&M Home



Agata Meble

Leroy Merlin



Homla

CELLBES.PL



ZARA HOME





Jeśli jednak lubisz błyskotki, to w tym sezonie postaw na
ZŁOTO :) 

Złoto będzie też dobrym uzupełnieniem dekoracji ze
świeżych gałęzi czy drewna. Świetnie skomponuje się ze

świeżą zielenią.

Złociście



ZARA HOME



LEROY MERLIN

AGATA MEBLE



HOMLA DUKA

SFMEBLE



Ze złotem fantastycznie komponują się nasycone, ciemne
kolory  - butelkowa zieleń, bordo, śliwkowy fiolet i granat. W
tym sezonie te zestawienia są nadal modne i idą trochę w

parze z sentymentalnym vintage.

Intensywne
barwy 

SFMEBLE





ZARA HOME





OBI



CASTORAMA



Jeśli masz czas, spróbuj zrobić dekoracje samodzielnie. 
Często wystarczy tylko trochę papieru ;)



Ważnym elementem
bożonarodzeniowych dekoracji

jest oświetlenie. W tym roku
żegnamy się z kolorowymi

lampkami a zapraszamy do
domu białe światełka.

Szczególnie pięknie prezentują
się te delikatne z małymi
ledowymi żaróweczkami.
Oprócz tego bardzo mile
widziane będą eleganckie

świeczniki z długimi świecami,
szklane latarenki oraz

podświetlanie papierowe
lampiony.

Nastrojowe
oświetlenie



ZARA HOME





A i tak wszędzie będą w te Święta rządzić krasnale,
więc uważajcie, żeby nie wyjadły Wam wszystkich

pierniczków 



Spokojnych Świąt

Elwira 

ZARA HOME


