
Tajniki  
kobiecych  

wnętrz 

Co lubią 
Dziewczyny?



Wnętrza w tonacji pudrowego różu

Lubimy go na ścianach, chętnie  

widzimy w dodatkach i  

akcesoriach.  

 

Połączony z meblami w stylu  

skandynawskim pozwoli stworzyć  

pomieszczenie pełne  

zmysłowego uroku i finezji, które  

emanować będzie spokojem i  

poczuciem bezpieczeństwa. 

R óż od kilku lat święci  

triumfy "na salonach".  

Czy pudrowy róż to  

tylko jeden kolor? Otóż  

nie! Zobaczcie, które  

jego odcienie cieszą się   

największym  

powodzeniem u  

dekoratorów wnętrz. 



Pudrowy róż to barwa, która połączona z  

kolorowymi dodatkami sprawi, że wnętrze  

wyraźnie się wyróżni.  

 

Z jakimi kolorami zatem najlepiej prezentują  

się przedstawione powyżej odcienie różu? 

- róż pastelowy – najbardziej popularna  

barwa poprzedniego sezonu.  

Charakteryzuje się jasnym, cukierkowym  

odcieniem, który świetnie komponuje się z  

bielą; 

 

- millenial pink – jest to mieszanka różu  

pastelowego z odrobiną pomarańczu,  

zapewniająca bajkowy efekt. W ostatnich  

miesiącach barwa ta stała się hitem wnętrz  

skandynawskich; 

 

- róż przybrudzony – z domieszką szarości,  

świetnie sprawdzi się w każdym domu. 

Pudrowy róż podzielić możemy  

na kilka odcieni: 

Lampa wisząca HOLLY



Źródło zdjęć: bloglovin.com,  
livingetc.com 

Pudrowy róż i barwy pastelowe 

 

Każdy odcień pudrowego różu bardzo  

ładnie zaprezentuje się z jasnymi,  

pastelowymi barwami. Jeżeli chcemy  

zaciekawić stylowym połączeniem, warto  

zestawić róż z pastelowym niebieskim lub  

żółtym. Taka kompozycja na pewno  

wpłynie na wyobraźnię i dobry nastrój. 

Reflektor BLANKA



Źródło zdjęć: karenbarlowstylist.co.uk,  
spewest.org. 

Pudrowy róż i mocne barwy 

 

Pudrowy róż to kolor łagodny i delikatny,  

dlatego dobrze połączyć go z czymś  

ostrym, co wyraźnie zaznaczy się we  

wnętrzu. Mogą to być odcienie bordo,  

czerwieni lub fuksji. Dzięki takiej  

kompozycji kolorów uda nam się stworzyć  

zrównoważone, ale i ciekawe  

pomieszczenie. 

 

Pudrowy róż i czerń? Dlaczego nie? 

 

Kolor czarny jest mocny i szykowny, ale  

może wprowadzić do pomieszczenia  

ponurą atmosferę. Łącząc go z pudrowym  

różem, osłabiamy jego działanie, tworząc  

wnętrze dynamiczne, eleganckie i  

oryginalne. Jeżeli uważamy, że czerń jest  

dla nas zbyt ostra, można spróbować  

stworzyć ciekawą kompozycję różu z  

granatem, która na pewno również zrobi  

dobre wrażenie. 



Źródło zdjęć: Circu.net,  
myoldcountryhouse.com 

Pudrowy róż i biel 

 

Chyba najpopularniejsza kompozycja, która  

wpłynie na wystrój radosny i elegancki  

zarazem. Te dwie barwy bardzo popularne  

są we wnętrzach w stylu skandynawskim,  

choć świetnie sprawdzają się również w  

nowoczesnych pomieszczeniach. 

Zastanawiasz się,  
jakie dodatki  

pasują do  
pudrowego różu? 

 
Sprawdźmy! 



Źródło zdjęć: Circu.net,  
myoldcountryhouse.com 

Jakie dodatki do pudrowego różu? 

 

We wnętrzu, w którym dominuje pudrowy  

róż, możemy zastosować zgrabne, ale  

eleganckie kinkiety dekoracyjne, które  

zapewnią delikatne podświetlenie  

różowych ścian i dodatków, uwydatniając  

ich urok.  

 

W tej roli doskonale sprawdzą się kinkiety z  

serii ISLO i PESTO od Activejet – niewielkie,  

opływowe, łączące eleganckie srebrne  

elementy z bielą matowego szkła. Możemy  

wykorzystać je do podświetlenia obrazu lub  

plakatu, rozwiesić symetrycznie z obu stron  

lustra czy umieścić nad łóżkiem w sypialni,  

gdzie doskonale sprawdzą się przy  

wieczornym czytaniu książek. 

 

Świece zapachowe 

 

Dopełnieniem wnętrz utrzymanych w  

takiej stylistyce będą dobrze dobrane  

świece zapachowe. Nie tylko zapewnią  

ciepłe, przytulne światło, ale również  

urzekną swoim aromatem. Wybierając  

świece zapachowe zwróćmy uwagę, aby  

ich opakowanie pasowało do wystroju  

naszego wnętrza - z różem idealnie  

skomponuje się biel i motywy kwiatowe.  

 

Świecie na Dzień Kobiet w promocji 

 

Z okazji Waszego Święta na wyspach  

Activejet przygotowaliśmy wyjątkową  

promocję na cudownie pachnące,  

kwiatowe świece! 



Styl Hamptons - jasny i  
kobiecy 

Jeśli nie wiecie, czym jest styl  

Hamptons, przypomnijcie sobie  

pierwsze sceny tego kultowego  

filmu. Jasne przestrzenie, w  

których dominują biel i błękit, z  

dodatkiem miękkich poduch,  

foteli i szezlongów. Wszystko  

sprawiać ma wrażenie czystości,  

lekkości i elegancji. To właśnie  

kwintesencja stylu Hamptons. 

P amiętacie  

„Utalentowanego pana  

Ripley’a” i dom  

nadmorski, w którym  

spotkali się po raz  

pierwszy jego  

bohaterowie? Styl Hamptons? 

 

Poznajmy jego  

kluczowe elementy 



Styl Hamptons lubi wszelkie zaokrąglenia i  

miękkości form. Salon oświetlić możemy  

kinkietem ISLO o zaokrąglonych  

zakończeniach. Zasilany diodami LED,  

pozwala na oszczędności w rachunkach za  

prąd. Pięknie prezentuje się na ścianie w  

salonie lub sypialni, dając naturalne światło,  

najkorzystniejsze dla naszego oka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli zależy nam przede wszystkim na  

funkcjonalności i na tym, by oświetlenie jak  

najmniej rzucało się w oczy, zdecydujmy się  

na kinkiet KOBI – biały i lekko łukowaty. To  

rozwiązanie bardzo dobre do łazienki czy  

sypialni. 
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Hamptons kojarzyć ma się z morską bryzą i  

nad morzem się zrodził, choć szybko  

Amerykanie przenieśli go z nadmorskich  

wakacyjnych miejscowości do dużych  

miast.  

 

Brak drzwi lub drzwi skrzydłowe ze  

szklanymi szybami, parapety wyściełane  

białymi  poduszkami, na których można  

usiąść, by podziwiać widok z dużego okna i  

świeże, sezonowe kwiaty – styl ten albo się  

kocha, albo się go nie znosi.  

 

Dla jednych jest symbolem luksusu, dla  

innych to katalogowe stylizacje bez duszy,  

typowe dla nowobogackich rodzin  

amerykańskich. Dziś wraca moda na  

Hamptons, a klasyka zaczyna znowu  

cieszyć się popularnością. 

 

Oświetlenie 

 

Doskonale w stylizację klasyczną wpisze się  

lampa wisząca HOLLY . Półokrągła, jak  

odwrócona misa na owoce, zakończona  

zgrabną elipsą, stanowić będzie bardzo  

dobry dodatek do naszej kuchni. W  

zestawie z lampą znajduje się także listwa  

zasilająca z portem USB. 



Lampa HOLLY - idealna  
dla wielbicieli DIY 

Lekka konstrukcja lampy  

sufitowej HOLLY to nie lada  

gratka dla wszystkich osób, które  

lubią eksperymentować i  

własnoręcznie ozdabiać  

przedmioty w modnym duchu  

DIY.  

 

Daje ona szerokie pole do popisu  

i umożliwia wiele wariacji na  

temat dekoracji wnętrz. Wszystko  

zależy od preferowanego przez  

Ciebie typu urządzenia wnętrza. 

J Jak samodzielnie  

ozdobić lampę HOLLY  

zamieniając ją w dzieło  

DIY? 

Poznaj nasze  

inspiracje z uroczą  

HOLLY w roli głównej! 



 Nastolatki lubią wszelkiego typu dekoracje  

wykonywane samodzielnie, które sprawiają,  

że ich pokój wygląda indywidualnie. Lampa  

sufitowa HOLLY znakomicie się do tego  

nadaje.  

 

Jedną z ciekawych propozycji jest  

przywiązanie do niej kolorowych tasiemek,  

na których umieścić można na przykład  

różnokolorowe piórka, dobrze  

podkreślające lekkość tego żyrandola. Inną  

propozycją może być przyczepienie do  

wstążek na przykład dekoracyjnych  

spinaczy.  

 

Za ich pomocą na lampie umieścić można  

na przykład swoje ulubione zdjęcia  

przyjaciół i rodziny, a także wypisane cytaty,  

które chcemy mieć zawsze na oku. 

L ampa HOLLY w pokoju  

nastolatki 

Piękna i elegancka  

twarz HOLLY 



Lampa sufitowa HOLLY może zostać  

wykorzystana również w salonie. W tym  

miejscu pasują wszelkie dekoracje w stylu  

rustykalnym. Jeżeli masz talent do  

szydełkowania, możesz go wykorzystać  

właśnie w tym miejscu.  

 

Tego typu dekoracjami mogą być zrobione  

na szydełku aniołki, a także inne płaskie  

ozdoby, przypominające wyglądem łapacz  

snów. Są one lekkie, mają naturalne kolory i  

dlatego dobrze prezentują się w  

zestawieniu z metalową konstrukcją.  

Innym pomysłem jest również  

przygotowanie specjalnego „ubranka” na  

szydełku specjalnie z myślą o lampie. Dzięki  

temu światło będzie delikatnie przenikać  

przez materiał, równomiernie rozkładać się  

po całej powierzchni pomieszczenia i doda  

mu intymnego nastroju. 

L ampa HOLLY w salonie 

Rustykalna odsłona  

lampy HOLLY 



Lampy idealne do toaletki

 

 

Każda kobieta wie, że to w dużej  

mierze od odpowiedniego  

oświetlenia toaletki lub lusterka  

zależy udany makijaż czy fryzura.  

Diody wykorzystane w tym celu  

muszą mieć odpowiednią moc, a  

jednocześnie oświetlać lustrzaną  

taflę od każdej strony.  

 

Dzięki jasnemu światłu, każdy  

może poprawić swoją urodę w taki  

sposób, by wyglądać jak  

najbardziej naturalnie. 

Jak zatem oświetlić  

toaletkę? 

 

Podpowiadamy! 



Dekoracyjne kinkiety w toaletce 

 

Neutralne, białe kinkiety o modnym  

wzornictwie, stanowią idealne uzupełnienie  

wyglądu damskiej toaletki. Jednocześnie ich  

niebanalny kształt sprawia, że można je  

wykorzystać również we wnętrzu w męskim  

stylu.  

 

Dekoracyjne kinkiety ścienne doskonale  

sprawdzą się również w nieco bardziej  

zaawansowanej roli – wszystko zależy od  

twoich potrzeb. Dobierając oświetlenie  

toaletki lub lustra na przykład w łazience,  

warto postawić na kinkiety ścienne LED o  

odpowiedniej mocy. Takie źródło światła  

gwarantuje zadowolenie i odpowiednie  

doświetlenie twarzy. Wszelkie czynności  

pielęgnacyjne są wówczas po prostu  

łatwiejsze, a ty zyskasz pewność, że dobrze  

wyglądasz. 

Kącik z toaletką 

 

Makijaż wykonuje się w różnych  

warunkach. Czasami brakuje dostatecznej  

ilości światła dziennego, więc trzeba  

posiłkować się oświetleniem sztucznym. W  

takich wypadkach diody LED o  

zróżnicowanej mocy będą idealnym  

rozwiązaniem.  

 

Dekoracyjne kinkiety MATIS i SANTA od  

Activejet można powiesić ponad lustrem.  

Są one źródłem dość mocnego,  

skoncentrowanego światła, które  

równomiernie podkreśli odbicie. Lusterko  

należy także doświetlić od spodu. Świetnie  

w tym celu nadaje się model Pini, który  

zakupić można w wersji pojedynczej,  

podwójnej oraz potrójnej.  

 

Wszystko zależy od realnej wielkości  

lustrzanej tafli. Podświetlenie lustra od góry  

oraz od dołu zapobiega pojawieniu się cieni  

na odbiciu i umożliwia wydobycie  

naturalnego kolorytu skóry. Dzięki temu  

dużo łatwiej jest dobrać odpowiedni rodzaj  

kosmetyków do makijażu, a także wykonać  

dla siebie fryzurę. Takie rozwiązanie  

sprawdzi się także w łazience, na przykład  

wówczas, gdy mężczyzna chce się  

perfekcyjnie ogolić.  



www.activejet.pl


