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GIRLINA

Wykonana z filcu
i dzianiny zawieszka
na choinkę
przypomina ręcznie
szytą lalkę. Dawniej
małe dziewczynki
odkrywały
takie zabawki
w prezentowych
pudełkach.
Cena: 17 zł
uuhome‑you.com

FELT

Filcowa kolekcja Ute Krause, znanej niemieckiej ilustratorki książek dziecięcych, w stylu
hand mande. Do świątecznej stylizacji stołu możemy użyć „wyszywanych” serwetek
(na zdjęciu) i kubków. Cena: 3,95 euro
uuclick‑living.de
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ŚWIĄTECZNY
HAND MADE
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DREWNO, JUTA, FILC, SZYSZKI, SUSZONE OWOCE
I GAŁĄZKI ŚNIEGULICZKI TO TYLKO NIEKTÓRE
POMYSŁY NA NIEBANALNE ŚWIĄTECZNE OZDOBY.

BOŻONARODZENIOWE ELFY

Wyrzucisz dwie szóstki, możesz rozpakować
prezent. Jeśli Ci się nie uda, być może fortuna
uśmiechnie się do następnego gracza. Jedno
jest pewne, rozdawanie prezentów z grą
od Sagaform na pewno nie będzie nudne.
uuczerwonamaszyna.pl

FILIGRANTRAE®

WYBÓR: MARIA KUBALA

Drewnianą choinkę
zaprojektowała Trine
Find, po to by dłużej
cieszyć się świąteczną
atmosferą w domu.
Cena: 64 euro
uuholzdesignpur.de

HELLO

Szklana bombka ozdobiona nadrukiem i jutowym sznurkiem
nie przypomina tradycyjnych ozdób choinkowych.
uueurofirany.com.pl

www.swiatrezydencji.pl
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BYĆ KOBIETĄ
KOCHA RÓŻOWE ZŁOTO, KAPELUSZE, TOREBKI.
JEDNYM DOTKNIĘCIEM PALCA POTRAFI
ZROBIĆ PRANIE, CIASTECZKA I PYSZNĄ KAWĘ.
OTO NIEZBĘDNIK KOBIETY Z KLASĄ.

HOME CONNECT

Jedna z najgłośniejszych premier jesieni
2017: wirtualna platforma i sprzęt AGD
Home Connect Siemens. Za pomocą
smartfona można zarządzać domem
z dowolnego miejsca na ziemi.
uusiemens‑home.pl

M5

Różowe złoto czy klasyczna czerń? To kolory najnowszych
kompaktowych ekspresów Miele. Przygotowują wyśmienitą kawę
dopasowaną do indywidualnych preferencji.
Cena: 4.799 zł
uumiele.pl

LOLITA

Lampa inspirowana damską
garderobą. To projekt Niki Zupanc dla
Moooi.
uumoooi.com

WYBÓR: MAŁGORZATA NIETUPSKA
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BELLA

Szklane misy z katalogu Leonardo
w kształcie kapelusza i torebki.
Na kwiaty, owoce, łakocie.
Cena: od ok. 70 euro
uuleonardo.de

Idealnie dopasowany duet firmy Franke:
stalowy zlewozmywak do podbudowy
oraz bateria kuchenna KWC ZOE
z podświetlanym strumieniem wody.
Prosto, elegancko, efektownie.
FR ANKE  FR ANKE.PL
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Klimat loftu
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Lampa Rotterdam COSMOlight
zwraca uwagę fabrycznym
stylem. Jest nie tylko elegancka,
ale i praktyczna – jej wysokość,
np. nad stołem, łatwo zmienić.
EVOLUTION HOME EVOLUTIONHOME.PL
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Kreacja nastroju

www.swiatrezydencji.pl

14 pomysłów na oświetlenie domu
ŚRWO 11–12/2017

Podświetla strumień

Dyskretne podświetlenia mebli Tetrim –
najnowszej kolekcji Hülsta, sprawiają, że
pomieszczenie zyskuje rzeźbiarski charakter.
Światło ledów i cień tworzą nastrojowy klimat,
stosownie do pory dnia czy okazji.
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HÜLSTA  HUELSTA .COM
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Świeci
w ciemnościach
Ta mapa nieba jest widoczna nawet
w nocy! Zegar Milky Way Dome
od Nextime nie potrzebuje baterii.
Po zmroku świecą wskazówki
i gwiazdy.
SOMPE X  SOMPE X.DE

Hipnotyzujące bąbelki
Świetlista kula Superstar z Puff‑Buff robi
wrażenie. Jej średnica to metr! Światło jest
białe lub w innych kolorach (projekt – Anna
Siedlecka & Radek Achramowicz).
PUFF‑BUFF  PUFF‑BUFF.PL

