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1Evit` albul str`lucitor [i 
folose[te nuanţe calde de 

crem [i bej, cu accente pe 
pasteluri de cret`.

2Ca s` eviţi monotonia, 
folose[te diverse texturi 

pentru accesorii [i decoraţiuni. 
Alege-le pe cele din r`chit`, 
lemn, fibre naturale de nuc` de 
cocos sau fr=nghie, [i a[az`-le, 
pentru contrast, al`turi de 
ţes`turi din m`tase, p=nz` [i 
l=n`.

3Amestec` mobilier nou [i 
vechi. Piesele degradate pot 

fi recondiţionate prin vopsire în 
nuanţe pastelate.

4 Folose[te canapele 
confortabile [i fotolii uria[e, 

pline cu perne pufoase 
îmbr`cate în huse de piele, l=n` 
[i m`tase.

Achizi]ioneaz`  accesorii 
\n nuan]e neutre.

Zarurile au fost aruncate 
pentru trendurile din 2009. 
Designerii au confirmat o faţ` 
f`r` buline: alb. Doar pentru 
amenajarea locuinţei se fac mici 
excepţii cu tent` bej, grej, crem 
[i alte nuanţe neutre din cutii de 
margarine. Poţi asocia aceste 
tonuri calde unui loft pretenţios, 
unei case de vacanţ`, sau poate 
doar unui colţ în care ai poft` de 
o atmosfer` mai “chill”.

|n acest sezon, tonurile calde 
de crem sunt însoţite de griuri 
de cret`, verde pastel [i o idee 
de mov, accente menite s` dea 
profunzime designului [i s` 
creeze o atmosfer` pl`cut`, 
relaxant` [i sexy.

Amenajeaz`-ţi casa folosind cele mai noi tendinţe 
pentru culori [i mobilier \n noul an.

Trenduri
cheie în 2009

▲ Piesele din ceramic` trebuie s` fie de 
inspiraţie rustic`, iar accentul specific în 2009 
s` cad` pe lemnul brut, neprelucrat [i neb`iţuit. 

▲ Nu ignora faptul c` [i accesoriile trebuie s` 
fie în trend, a[a c` poţi alege, amesteca [i 
potrivi piese din ceramic` în acelea[i culori cu 
cele folosite pentru restul amenaj`rii. 

RECOMANDARE

Sfaturi [i idei
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▶  Zaharni]` din por]elan de 
Limoges, lucrat [i pictat 
manual, colec]ia Georgia 
White, produs  
de J.L. coquet 
537,82 RoN f`r` tva 
azay

◀  Ram` foto Sia 
110 RoN 
Simona

▼  Set de 3 t`vi Sia 
316 RoN, descamps


