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Przygotuj swój dom na zimę  

Wieczór pod ciepłym kocem, z ciekawą książką i rozgrzewającą herbatą to prawdziwe 

remedium na zimne listopadowe wieczory. To jednak nie wszystko. Poznaj produkty, dzięki 

którym sprawisz, że Twój dom będzie przygotowany na zimę. Już teraz w salonach oraz 

sklepie internetowym znajdziesz dodatki, które rozjaśnią i rozgrzeją Twój dom. 

Kiedy listopadowy mróz dał już o sobie znać, a zimowe buty i kurtki na dobre zagościły w naszej 

garderobie, warto zadbać o odpowiednie gadżety, które uprzyjemnią czas i pozwolą przetrwać 

długie zimowe wieczory.  

Budujemy nastrój 

Jesień powoli odchodzi w zapomnienie, a zmrok zapada coraz wcześniej. To znak, że nadszedł 

czas na powitanie zimy i zaprzyjaźnienie się z długimi, sennymi wieczorami. Ich prawdziwym 

kompanem staną się stylowe lampy, świece i lampiony, które nie tylko rozświetlą wnętrze, ale 

zadbają też o jego przytulny aspekt.   

Modne lampiony świetnie sprawdzą się jako elementy dekoracyjne, które pozwolą zbudować we 

wnętrzu klimatyczną aurę. Dostępne w wielu wzorach i kolorach można ustawiać samodzielnie, 

bądź tworzyć oryginalne kompozycje. Światło ustawionych w nich świec to niezastąpiony sposób 

na umilenie sobie ulubionej lektury, pogawędki z przyjaciółką czy domowego seansu. Jeśli 

dodatkowo zdecydujemy się na te aromatyczne, wnętrze wypełni się ulubionym zapachem, a każda 

chwila spędzona w nim stanie się jeszcze przyjemniejsza.  

Cieplej we wnętrzu  

Niezastąpionym towarzyszem zimowych wieczorów są ciepłe tekstylia. Koce, miękkie poduchy, 

narzuty czy dywany – wszystkie te elementy wizualnie ocieplą przestrzeń i sprawią, że nie będzie 

nam się chciało z niej wychodzić.  

Zimą idealnie sprawdzą się miękkie koce, którymi możemy się otulić. Dzięki różnorodnym 

wzorom możemy idealnie dopasować je do stylu wnętrza, sprawiając, że staną się również 

elementem jego dekoracji. Równie ważnym kompanem zimowego relaksu są wygodne poduszki 

dekoracyjne. Im jest ich więcej – tym lepiej! Możemy swobodnie miksować ze sobą formy i kolory, 

dzięki temu wnętrze zyska swój charakter, a Ty wygodne oparcie. Zimowy salon nie może obejść 

się też bez dywanu, który sprawi że każde lądowanie z wygodnej sofy będzie miłe dla stóp. 

Zaopatrzone we wszystkie te produkty wnętrze od razu stanie się bardziej przytulne i gotowe na 

mroźne wieczory i poranki. 
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W pięknym naczyniu wszystko smakuje lepiej 

Zimą warto pamiętać o rozgrzaniu naszego ciała także od środka, by zapobiec przeziębieniom lub 

infekcjom. Gorąca herbata, malinowy sok, czy filiżanka ulubionej kawy to również niezastąpieni 

towarzysze chwili relaksu. Warto więc zadbać o to, by w naszym domu nie zabrakło odpowiednich 

naczyń do ich przyrządzenia i zaserwowania.  

Zimową aurą doskonale sprawdzą się dzbanki z zaparzaczem, w których modnie możemy 

zaserwować ciepły napój. Do dłuższej lektury, miłośnikom ciepłych napojów, przyda się żeliwny 

dzbanek, który doskonale utrzymuje i równomiernie rozprowadza temperaturę w środku naczynia, 

dzięki czemu dłużej możemy delektować się ciepłem ulubionej herbaty. Stylowe kubki i szklanki 

dobrze odnajdą się w przypadku miłośników kakao czy parzonej yerba mate.  

W poszukiwaniu funkcjonalnych dodatków możesz wybrać się na zakupy do jednego z salonów 

Black Red White lub zrobić zakupy online na stronie www.brw.com.pl.  

 

BLACK RED WHITE 

Black Red White to największa polska grupa meblarska, producent i dystrybutor mebli oraz 

artykułów wyposażenia wnętrz z ok. 20% udziałem w rynku pod względem wartości sprzedaży. 

Już od ponad 25 lat Black Red White proponuje najbardziej rozbudowaną ofertę wyposażenia 

wnętrz dostępną na rynku – wysokiej jakości meble pokojowe, kuchenne, tapicerowane oraz stoły 

i krzesła. Wyróżnia je funkcjonalność, nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz atrakcyjne i 

urozmaicone wzornictwo. Dopełnieniem bogatej oferty meblowej są dodatki - tekstylia, 

oświetlenie, dekoracje, dywany oraz akcesoria niezbędne w łazience, kuchni, garderobie czy 

jadalni.  

W skład Grupy Kapitałowej wchodzi BLACK RED WHITE S.A. i 21 spółek zależnych, w tym 11 

podmiotów zagranicznych zlokalizowanych na Ukrainie, Białorusi, Słowacji, Węgrzech, w Rosji 

oraz Bośni i Hercegowinie. Działalność produkcyjna na rzecz Black Red White prowadzona jest 

w 21 zakładach produkcyjnych w Polsce i za granicą. 

 

 

http://www.brw.com.pl/

