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DODATEK!  URZĄDZAMY KUCHNIĘ MARZEŃ

JAK PRZEDŁUŻYĆ ŻYCIE  
PIĘKNYCH BUKIETÓW

SZKOŁA WZORU I KOLORU
Jedna kuchnia 
na trzy sposoby

SPRYTNE 
URZĄDZENIA  
UŁATWIAJĄCE 
SPRZĄTANIE
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 SUPERTAPETY

ZKOŁA WZORU I KOLORU
 przedmioty, które 
 warto mieć w domu

PRZEGLĄD 
ZMYWAREK
Najnowsze 
modele 
na każdą 
kieszeń

PRZEBÓJ
SEZONU

ZŁOTE 
MEBLE  

I  DODATKI  

   WYSTRZAŁOWO  

  WYS
   WITAMY NOWY ROK!  

wyglądają jak: 
l  

 sztukaterie l  
 kamień l  

  cegła l  
  beton l   tkanina l  

  drewno l  
  płytki

wyglądają jak: 
l  

 sztukaterie l  
 kamień l  

  cegła l  
  beton l   tkanina l  

  drewno l  
  płytki
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W
prowadzają do mieszkania odrobinę ciepła, są dość 

uniwersalne i nie narzucają jednego stylu. Tapety 

przypominające surowe deski w połączeniu z prosty-

mi zgrzebnymi meblami przeniosą nas do skandynawskiej chaty. 

Jeśli zdecydujemy się na „deski” przecierane i bielone, a z mebli 

wybierzemy stylizowane ludwiki i konsolki, poczujemy się jak 

w Prowansji. Z kolei okładziny do złudzenia przypominające an-

gielską boazerię przywiodą na myśl eleganckie i wysmakowane 

brytyjskie wnętrza. 

Nie bójmy się kontrastów: tapety z wyraźnym usłojeniem spraw-

dzą się też w lofcie, a te z naprzemiennie ułożonych deszczułek, 

kojarzące się z meblami z europalet – w pokoju nastolatka. 

drewno 
jak

ZAPACH LASU, fizelinowa 100 zł/rolka artgeist.pl

                               POGODNE NIEBO

DREWNIANY SPLOT KOLORÓW,  
fizelinowa 100 zł/rolka artgeist.pl

CRISPY PAPER, fizelinowa  
80 zł/rolka innetapety.pl

TEMAT NUMERU       t a p e t y   
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BARWY leczą i poprawiają nastrój

                               POGODNE NIEBO, fizelinowa 100 zł/rolka artgeist.pl 

LIFESTYLE MURALS, fizelinowa 989 zł/rolka innetapety.pl

DREWNO, papierowa 299 zł/rolka Ploneres

DESKI z kolekcji Esta Home Vintage Rules,  
fizelinowa około 232 zł/rolka JVD 

LIFE LINES marki Wall & Deco, z włókna szklanego 
drukowana na konkretny wymiar esencjadesign.pl

TAPETA  

Z MOTYWEM DREWNA  

– W SAM RAZ  

NA ŚCIANĘ  

PRZY KOMINKU.
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K
to lubi dalsze i bliższe podróże oraz związane z nimi pięk-

ne wspomnienia, temu na pewno przypadną do gustu 

tapety do złudzenia przypominające ręcznie malowane 

marokańskie płytki, portugalskie azulejos czy słynne holenderskie 

kafle z Delftu.

Warunek: tego typu okładziny są bardzo wyraziste i narzucające 

się. Lepiej więc nie łączyć ich z innymi wzorami, zwłaszcza w krzy-

kliwych kolorach. Dobierzmy raczej stonowane, uzupełniające 

barwy. Niech bohater będzie tylko jeden.ANCHOR TILE, papierowa 460 zł/rolka Ploneres

TANIEC RÓŻOWYCH 
LINII, fizelinowa  
100 zł/rolka artgeist.pl

jak
płytki

TEMAT NUMERU       t a p e t y   
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beton   i cegła
I

dealnie wpiszą się w hit ostatnich lat – styl loftowy. Za-

miast wykładać ścianę ciężkimi betonowymi płytami albo 

skuwać tynk, by odkryć oryginalną cegłę, spróbujmy użyć 

tapet, które doskonale będą naśladowały oba materiały. 

W przypadku cegły sprawa jest o tyle prosta, że to my mamy 

ostatnie słowo, a nie budowlaniec, który stawiał mur sto lat 

temu. Możemy więc wybrać cegły stare, zniszczone lub super-

nowe; położone w równych odstępach z dużą warstwą zapra-

wy albo takie, które ciasno do siebie przylegają. No i nie trzeba 

już ich malować!
 

POMYSŁ 

DLA NIEZDECYDO-

WANYCH: UKŁAD 

„KOSTEK” PRZYPOMI-

NA ŚCIANĘ Z CEGŁY, 

FAKTURA – SUROWY 

BETON. 

OPTIONS 2, papierowa 93 zł/rolka innetapety.pl

BETON z kolekcji Lutece Reality, fizelinowa  
około 80 zł/rolka JVD

STARY MUR, fizelinowa 100 zł/rolka artgeist.pl BIAŁA CEGŁA, winylowa 399 zł/rolka Ploneres


