DEKORASYON

Küçük dokunuşlarla evinizi
kışa hazırlayın
Eviniz kışa hazır mı? Henüz dekorasyon konusunda kış için hazırlık
yapmayanlardansanız önerilerimizi mutlaka okumalısınız!
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onbaharı uğurlarken soğuk havalar kendini
hissettirmeye başladı. Kışlıklar yavaş yavaş dolaplardan çıkarılıyor. Evde geçirilen zaman artarken
eviniz için kış çözümlerinden bahsetmek yerinde
olacaktır. Çünkü tıpkı sizin gibi evinizin de soğuk
havalara hazırlanmaya ihtiyacı var. İster küçük ister büyük
birkaç dokunuşla evinizi soğuk kış günlerinde daha keyifli
vakit geçireceğiniz bir mekan haline getirebilirsiniz. Gerek
dekorasyon konusunda yenilikler gerekse yapılabilecek renk
değişimleri evinizin daha sıcak görünmesini sağlayacaktır. İşte
evinizi kışa hazırlayacak birkaç ipucu...

Yılın modası
Klasikten vazgeçmeyenlerdenseniz gri, beyaz ve kremin uyumunu tercih edebilirsiniz. Ancak bu yılın modasını evinizde
kullanmayı da ihmal etmeyin. Milano’da düzenlenen İ Saloni
Milano Mobilya Fuarı’nı takip edenlerinlerin de bildiği gibi bu
yılın en gözde renkleri pudra pembe, nil yeşili ve mavi. Renk
seçiminizi bu doğrultuda yapmanızı tavsiye ediyoruz.

İlk adım
Soğukların bastırmasını beklemeden dilerseniz belli bir alanda

Malzemeleri karıştırın
Dekorasyonda beton, ahşap ve mermer gibi farklı malzemele-

dilerseniz yaşam alanlarınızın tümünde değişiklik yapmaya
başlayabilirsiniz. Ancak ilk adımı vaktinizi en fazla geçirdiğiniz
oturma ve yatak odalarından başlayarak atmanız iyi olacaktır.

Olmazsa olmaz
Ev dekorasyonunun olmazsa olmazı; ağaçtır.
Doğal ağaç tonlarına evinizde yer vererek
daha sıcak bir mekan yaratmanız mümkün.
Evinizin dekorasyonuna uyum sağlayacak
bir parkenin, odalarınızın havasını tamamen
değiştireceğini düşünüyoruz. Kışa uyumlu
harika bir seçenek isteyenler için önerimiz,
Vario Click Exclusive 5G-İnebolu.

rin bir arada kullanılması da dünya genelinde bu
yıl çok moda. Mermer yerine salonunuzda tercih
edeceğiniz ahşap bir orta sehpa ise ağacın tüm
sıcaklığını evinize taşıyacaktır.
İçinizi ısıtın
Orta sehpanızda yer açacağınız dekoratif bir
mumluk, içinizi ısıtmaya yetebilir. Mumlar, oda
parfümleri, bambu çubuklu oda kokuları... Bu
küçük dokunuşların rahatlatıcı etkisinden faydalanmayı ihmal etmeyin.

Pastel tonlar
Yatak odası takımınızı pastel tonlarla buluşturmak için en ideal zaman, kış. Pastel tonları
aynı zamanda romantik bir ortam sağlar.

Doğala dönüş
Koltuklarınız için farklı renk ve dokulardaki şalları
kullanmak, oturma odanızda sıcacık bir esinti
yaratacak dekoratif bir çözüm. Dünyadaki “doğala
dönüş” trendini takip ederek ev tekstil ürünlerinde
organik, pamuklu, kaşmir ve yün ürünleri tercih
edebilirsiniz. Bu sayede sert havaları yumuşacık
bir dokunuşla karşılayabilirsiniz.
Battaniye zamanı geldi!
Battaniyelerinizi artık sakladığınız yerden çıkarmanın
vakti geldi! Elinizde kahveniz, koltuğunuza uzanmış
televizyon izlerken ayaklarınıza örteceğiniz yün örgü
bir battaniye oldukça şık bir seçenek.
Rengarenk
Her gün aynı renkleri görmekten sıkıldıysanız
kanepelerinizin kumaşını değiştirmenizi öneririz.
Koltuklarınıza ekleyeceğiniz fazladan birkaç kırlent ise yazın olduğu gibi kışın da eviniz için etkili
bir detay olacaktır.
Kürk halılar
Halılarınızı değiştirerek evinize kış havası getirebilirsiniz. Kürk halılar, kış için en uygun seçenek.
Aydınlatmaya dikkat!
Kış gelince havanın daha erken karardığı hepimizin malumu. Hele bir de kapalı ve kasvetli bir
hava varsa enerjinizin değişmesi şart! Bunun için
aydınlatma tercihlerinizi dikkatli yapmalısınız.
Loş ışıktan hoşlananlar için ideal alternatifler ise
abajur ve masaüstü lambalar.
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Kış köşesi
Kendinize vakit ayırabileceğiniz bir kış köşesi
hazırlamayı da ihmal etmeyin. Birkaç kış
çiçeği koyduğunuz bir masa ve üzerine
küçük bir şal attığınız bir sandalye bunun
için yeterli. Sandalye önerimiz yine ahşaptan
yana olacak. Ahşap tasarıma sahip bir berjer,
kış köşenize farklı bir karakter katacak. İçine
mum koyacağınız dekoratif bir fener ise
uyumu sağlamanız için şık bir öneri.
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