Ubieramy dom
To wyjątkowy i szczególny czas – Święta Bożego Narodzenia. Czas, który spędzamy wśród
najbliższych, nigdzie nie pędzimy i rozkoszujemy się aromatycznymi potrawami. Święta Bożego
Narodzenia to także okres, w którym chętnie ozdabiamy nie tylko choinkę, ale także nasze domy.
(nie) Wszystko złoto, co się świeci!
Dzięki dodatkom w złotym odcieniu wnętrze domu nabierze pięknego blasku. Dekoracje
z ornamentami lub elementami pokrytymi brokatem dodadzą nawet nowoczesnemu wnętrzu ciepła
i elegancji. Dbając o atmosferę świąteczną zwróćmy także uwagę na istotne, zwłaszcza zimą,
oświetlenie – świeczniki w kształcie choinki, lampiony z ażurowymi gwiazdami oraz łańcuchy świetlne
wprowadzą intymną i uroczystą atmosferę. Złoto bardzo dobrze komponuje się z wieloma kolorami,
np. z bielą lub różem, a dodatkowo jest hitem nadchodzących świąt.
Poczuj się jak w krainie śniegu
Wszyscy liczymy na to, że Święta Bożego Narodzenia będą białe i całą okolicę pokryje śnieg.
Musimy być przygotowani jednak na każde warunki atmosferyczne – i tu z ratunkiem nadciągają
srebrne dodatki, które wprowadzą zimowy nastrój do naszego mieszkania. Pamiętajmy także o oknie na parapecie można postawić szklaną kulę z bożonarodzeniową figurką i płatkami śniegu, świecznik ze
srebrnymi detalami lub diamentowym blaskiem, a na karniszu zawiesić srebrzyste gwiazdki.
Ponadczasowa…czerń!
Ozdoby bożonarodzeniowe z elementami czerni? Wbrew pozorom to świetny pomysł,
zwłaszcza dla tych, którzy uważają, że dekoracje w innych kolorach są za mało eleganckie. Większość
spotkań w trakcie Bożego Narodzenia organizowanych jest w domach - warto zatem pamiętać, żeby
zadbać o specjalną oprawę i uroczystą atmosferę. Czarne dodatki w mieszkaniu lub naczynia będą
efektownym dodatkiem na świątecznym stole, zwłaszcza jeśli pojawią się w towarzystwie srebrnego
brokatu lub diamentowych ornamentów.
Rozgrzej się na święta
Osobom stawiającym na klasykę z pewnością przypadną do gustu porcelanowe figurki,
świeczniki oraz naczynia ze Świętym Mikołajem, reniferami, a także świątecznymi karuzelami.
Wszystko z dominującą czerwoną barwą, która jednoznacznie kojarzy się z Bożym Narodzeniem.
Odpowiednio użyta czerwień doda wnętrzu niezwykłego ciepła.

