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Lampy i kinkiety idea

Jesienią spędzamy coraz więcej czasu w przytulnych czterech kątach.
Poza oczywistymi urokami, zbliżająca się pora roku ma też swoje
wady. Jedną z nich jest mniej naturalnego światła, co niekorzystnie
wpływa na samopoczucie. Teściowa wraz z Synową znalazły jednak na
to sposób! Jesienią ich wnętrza są jasne, dzięki odpowiednim lampom,
a dodatkowo przytulny klimat w ich pomieszczeniach tworzą miękkie
dywany. Sprawdź, jakie modele proponują i poznaj modne aranżacje
z dwóch perspektyw.

Oświetlenie i jego rodzaje
Właściwie dobrane oświetlenie gwarantuje komfort przebywania we wnętrzu i zdrowie oczu. Jest także elementem, które zdobi
przestrzeń, dlatego funkcjonalność oraz design w tym przypadku powinny iść ze sobą w parze. Do wyboru są lampy wiszące, suﬁtowe,
podłogowe, biurkowe, a także praktyczne kinkiety czy modne lampiony i latarenki. Poznaj inspirujące propozycje Synowej i Teściowej!

Elegancja to moje drugie imię. Za pomocą światła, stworzyłam

Naturalne barwy we wnętrzu to to, co lubię najbardziej! Ponad-

wnętrze w stylu glamour i wyróżniłam to, co w nim najważ-

czasowe połączenie bieli i odcieni drewna sprawdza się zarówno

niejsze. Wybrałam szykowną, wiszącą lampę z imitującymi

w przypadku mebli, jak i dodatków. Ta aranżacja jest wyjątkowa

kryształ zdobieniami. Do tego dopasowałam lampy – wiszącą

za sprawą oświetlenia. Wybrałam zestaw wiszących lamp, które

oraz stołową – w kolorze czarnym z kryształkami, które

pasują do skandynawskich oraz minimalistycznych wnętrz. Moim

rozpraszając światło, tworzą eleganckie wnętrze. Lampa

faworytem jest jednak lampa podłogowa – idealna na długie

podłogowa ze szklanym kloszem dopełnia aranżację. Dodatki

wieczory przy książce. Całość uzupełniłam modnym, plecionym

w postaci złotego pufu, nowoczesnych dywanów z błyszczą-

lampionem i stylową lampką stołową, dopasowaną do tej podło-

cym splotem czy ﬁgurek z wysokim połyskiem, a także ponad-

gowej. Wszystko to tworzy niezwykły, spójny klimat. A do tego

czasowa czerń, sprawiają, że obok takiej aranżacji nie można

koniecznie rośliny – w tym te na patternie dywanu oraz beżowe,

przejść obojętnie.

szare i écru akcesoria – i dobry humor sam przychodzi!

Wybierając oświetlenie, kieruj się funkcjonalnością oraz stylistyką. Zdecyduj się na lampy, kinkiety czy latarenki, które będą spójne z Twoją
aranżacją. W zależności od potrzeb, wybierz kilka rodzajów oświetlenia. Synowa i Teściowa przedstawiły modne aranżacje utrzymane
w różnych stylach – pomimo różnic, zapewniają ten sam komfort użytkowania. Każda z nich znalazła coś dla siebie – Ty również możesz!
W salonach Agata na terenie całej Polski oraz w sklepie internetowym www.agatameble.pl czeka na Ciebie szeroki wybór produktów.

O Agata S.A.:
Agata S.A. to sieć wielkopowierzchniowych salonów mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce; obejmująca 29 wielkopowierzchniowych salonów zlokalizowane zarówno
w dużych, jak i średnich miastach w całym kraju. Agata S.A. poprzez punkty sprzedaży detalicznej i e-commerce oferuje kolekcje do pokoju dziennego, dziecięcego, sypialni, jadalni
i kuchni, a także szeroką gamę produktów i akcesoriów do aranżacji wnętrz. Marka zapewnia dostęp do artykułów ponad 250 krajowych i zagranicznych producentów kilkudziesięciu
marek własnych oraz szerokiego grona doradców, projektantów i ekspertów.

Więcej o Agata S.A.: www.agatameble.pl

Kontakt dla mediów: Biuro prasowe Salonów Agata, biuroprasowe@agatameble.pl

