
 
Tlačová správa, 9. augusta 2018 

 

Jesenné trendy vystrihnuté z kalendára 

 

Štylistky Westwing prezentujú najnovšie trendy interiérového dizajnu v duchu tematických 

dní nadchádzajúcej jesene! 

September: Coffee o’clock 

Caffè latte, americano alebo espresso? Toto je aranžovanie inšpirované Svetovým dňom kávy. Hnedá 

paleta perfektne vynikne v kombinácii s medenými doplnkami. Ideálna tkanina je zamat – tak isto 

zamatová je aj káva. „Tento životabudič je najlepšie servírovať v medenom kávovare a v očarujúcich 

šálkach so zlatým zdobením“ – hovorí Delia Fischer, kreatívna riaditeľka Westwing. 

 

     

 

 

Október: Šťastie na štyroch labkách 

4. október je Svetový deň zvierat. Ukážme našu lásku k nášmu domácemu miláčikovi a vytvorme pre 

neho atraktívny interiér. Začnime so „spálňou“ - odporúčame pelech s módnym károvaným vzorom 

alebo funkčné kreslo, ktoré vyzerá ako nábytok do obývačky, ale je to pelech v najmodernejšom 

štýle. Potom zariadime zvieraciu jedáleň. Vyberte si kovové misky v tvare jazvečíka - ideálne pre 

rustikálne interiéry. Sofistikovanú krabicu na krmivo odporúčame milovníkom škandinávskeho alebo 

moderného štýlu. A nezabudnite na hračky! Pre mačku - odolné škrabadlo s moderným dizajnom; pre 

psa - praktická hračka na žuvanie. 

 

     

 

November: Elitné  združenie gentlemanov 

Mužský interiér je pôsobivou zmesou kože, dreva a kovu. Dominantnými farbami sú: fialová, hnedá 

a farba veľmi módna v tejto sezóne: Hunter Green. V takomto aranžovaní nemôže chýbať elegantný 

nábytok, ako napríklad kultové kreslo Chesterfield. Dokonalým doplnením budú klasické, tvídové 

vankúše. Nezabudnite na karafu a poháre vyrobené z masívneho vyrezávaného skla, tie budú 

štýlovým doplnkom každej pánskej jazdy. 

 

     

http://www.westwing.sk/


 

 

 

Viac fotografií v tlačovej kvalite nájdete vo fotogalérii pre médiá: 

https://www.flickr.com/photos/westwing_sk/albums  

 

Viac informácií na:  

www.westwing.sk  

 

Doplnkové informácie:  

Westwing  

Patrycja Grabińska  

patrycja.grabinska@westwing.sk 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Westwing je medzinárodným lídrom e-commerce v oblasti interiérového zariadenia. Svojim zákazníkom ponúka 

výnimočné produkty za atraktívne ceny. V súčasnosti pôsobí v 14 krajinách na 3 kontinentoch: v Rakúsku, 

Belgicku, Brazílii, Českej republike, Španielsku, Holandsku, Nemecku, Kazachstane, Poľsku, Rusku, Švajčiarsku, 

Francúzsku, Taliansku a na Slovensku. Centrála firmy sa nachádza v nemeckom Mníchove. 
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