januárový špeciál
K čarovnej atmosfére prispejú stolové dekorácie. Do svietnikov
vyberte sviečky rôznych veľkostí, svietnik hviezda z bieleho
porcelánu, 7 €, svietnik zlatá vločka, 3 €, Hübsch

Svietniky imitujúce drevo sú obojstranné,
z jednej strany na čajovú sviečku, z druhej
na klasickú, priemer 6 cm, výška 8 a 14 cm,
8,99 €/2 kusy, Tchibo
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Po prírody

Prírodný štýl sa stále drží v trendoch, tak ho využite
aj pri slávnostnej tabuli. Dokáže na nej vytvoriť
magickú rodinnú pohodu a atmosféru.
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pekné bývanie

Vychutnajte si slávnostné menu
z keramického taniera
Olivia Winter Blue, priemer 20 cm, 14,22 €,
predáva Bella Rose
Do prírodne ladeného prestretého stola
atraktívne zapadajú okrúhle podložky z juty,
priemer 35 cm, Ib Lautsen, 6,70 €/kus,
ponúka La Impressione
Slávnostnú tabuľu môžete vyzdobiť z bežných
konárikov s plodmi.
Okúzľujúce vianočné prestieranie vytvoríte
z kmeňa stromov. Na robustnom stole
v kombinácii s čašami pôsobia priam kráľovsky.

3

1 Svietnik na čajové sviečky s dekoratívnym
plsteným poťahom a zdobeným dreveným
príveskom, 12,99 €/3 kusy, Tchibo
1
2 Do košíka Eliza z plátkov dreva môžete
naservírovať ovocie, 49 x 36 x 10 cm, 14,48 €,
predáva Bella Rose

2

3 Etažér z nelakovaného dreva využijete nielen
na slávnostnom stole, výška 34 cm, priemer tácok
25 a 16 cm, Bloomingville, 69 €, ponúka Westwing

I

mpulz hľadajte priamo v prírode, najlepšie v lese. Zelená vo všetkých odtieňoch, teplé tóny hnedej – to je srdce lesa. Nezabudnite
na šišky, žalude, šípky, ale aj hebkosť zvieracích kožušín a vtáčieho peria. To všetko prírodný trend využíva. Dopĺňa ho aj retrodizajn
a spoločne kontrastujú s recyklovanými materiálmi. Preto na stôl
môžete položiť drevené dekorácie, svietniky, vystrúhané do najrôznejších podôb. Miesto si tu nájdu prírodné textílie, najmä vrecovina, ktorá
je synonymom prírodného štýlu. Sviatočný servis tvorí keramika, ale
aj jednoduchý porcelán v neutrálnych farbách. Tlmené farby môžete
oživiť zlatými akcentmi. Vianočné pečivo sa bude krásne vynímať
na keramických miskách, napríklad v tvare hviezdičiek.
Adela MOTYKOVÁ, Foto: archív firiem
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