
Salonowe niezbędniki

Pokój dzienny to serce mieszkania – to tutaj domownicy odpoczywają 
po intensywnym dniu i mile spędzają czas w gronie najbliższych. To 
także jedno z ulubionych pomieszczeń Synowej i Teściowej! Jak 
przystało jednak na miłośniczki wnętrz, a do tego charakterne, każda 
ma inną wizję wymarzonego salonu. Sprawdź must have z dwóch 
perspektyw – meble wypoczynkowe i tekstylia w pokoju dziennym 
według Synowej i Teściowej.

MUST HAVE z dwóch perspektyw

Meble wypoczynkowe i tekstylia

Pokój dzienny to przede wszystkim sofa lub narożnik, a obok nich stolik kawowy bądź ława. Całość najlepiej prezentuje się udekorowana 
gustownymi dodatkami – poduszkami, kocem oraz eleganckim wazonem na komodzie. Jaki styl króluje we wnętrzach Synowej i Teściowej? 
Sprawdź i przekonaj się, która aranżacja spodoba Ci się bardziej!

Uwielbiam eleganckie wnętrza, szczególnie w nieoczywistych 
kolorach. Połączenie klasycznego granatu z jasnymi barwami, jak 
róż, biel czy beż, to mój przepis na stylowy salon, w którym czuję 
się doskonale. Tapicerowana, a’la welurowa sofa i poduszki ze 
srebrną nitką nadają mu wyjątkowego charakteru i dodatkowej 
elegancji. Ich efektownym uzupełnieniem jest biała witryna  
oraz romantyczne dodatki – połyskujący wazon i dywan 
w geometryczne wzory – po prostu zestaw idealny!

Nowoczesny, skandynawski, industrialny czy glamour – salon z powodzeniem urządzisz w każdym stylu, istotna jest jednak przemyślana 
aranżacja i dopasowane elementy wyposażenia. Synowa i Teściowa mają zróżnicowane potrzeby i gusta, obie jednak bez problemu znajdą 
dla siebie meble i dodatki w salonach Agata. Wyposażenie dla synowych, dla teściowych, dla każdego – znajdziesz w salonach Agata na 
terenie całej Polski oraz w sklepie internetowym www.agatameble.pl. 

Kontrastowe barwy we wnętrzu to moje nowe odkrycie – 
pomieszczenie zyskuje na nowoczesności i oryginalności. 
Odważna sofa w żółtym kolorze i ciemne oraz wzorzyste 
tekstylia to strzał w dziesiątkę. Do całości wybrałam 
również stylową witrynę w kolorze jasnego drewna oraz kilka 
nowoczesnych dodatków, jak lampa w stylu loftowym czy wyraźny 
dywan ze złotym akcentem. Nieskromnie mówiąc, efekt jest wow!


