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Trendy Last Minute 
 

Letná klíma je už v plnom prúde a z každého kúta vášho príbytku ešte cítiť chlad? Schovajte všetky 
zimné prvky – hrubé plédy a huňaté deky – a inšpirujte sa najnovšími trendami interiéru. Štylistky 
Westwing vám predstavujú až štyri návrhy plné energie. Vďaka nim sa dokonca aj daždivé dni vo 
vašom príbytku premenia na radostnú prázdninovú atmosféru. Na zmeny nikdy nie je neskoro! 
 

TUTTI FRUTTI 
Ovocné motívy a sýte farby – to sú základy Tutti Frutti. Produkty inšpirované prírodou sa zapáčia 
nadšencom výnimočných predmetov, ako aj tým, ktorí chcú vniesť pozitívnu energiu do svojho 
príbytku. Milovníci odvážnych nápadov na aranžovanie si môžu vybrať extravagantné ovocné 
doplnky. V minulom roku boli populárne biele ananásy, pričom v tejto sezóne sa s dovolenkami spája 
práve morská farba. O oživenie stien sa môže postarať nástenná dekorácia s tropickým motívom – hit 
tohtoročného letného aranžovania. Štylistky Westwing vám poradia, ako byť trendy aj počas letnej 
dovolenky. Stavte na neobvyklé doplnky. Ležadlo vo farbe kiwi alebo banánovo-žltej či plávacie 
koleso v tvare dyne – to je príslušenstvo, ktoré ideálne zapadne do prázdninovej štylizácie. 
 
 

    
 

 
GREENERY 

Z módnych mól do sveta interiérov. V dizajne sa objavila Greenery, teda najmódnejšia farba roka 
2017. A nie je na tom nič zvláštne. Svieža zeleň – pripomínajúca odtieň jarnej trávy – pretvorí každý 
produkt na výnimočný. Dokonca aj najmenší dekoračný prvok v tejto farbe dodá nádych energie do 
všetkých vašich kútov. Ako teda túto farbu pozvať do vášho domova? Môžete si vybrať známe 
projekty vo sviežich zelených verziách, napríklad stolček „Bubu“ – po celom svete známy nápad 
Philippa Starcka, alebo populárny koberec s marockým vzorom. A v prípade, že sa bojíte veľkých 
zmien, tak stavte na detaily. Vyberte si dekorácie alebo kuchynské príslušenstvo. Príbory a sklo so 
zelenou „príchuťou“ položené na mahagónovom stole spoločne vytvoria ideálnu kompozíciu. A 
nezabúdajme na čerstvé rastliny. Ide o prirodzený zdroj odtieňa Greenery, ktorý do príbytku pridá 
magickú klímu. 
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 DESERT CHIC 
Každé leto sa púštny trend vracia do interiérov ako bumerang. Aký je v tejto sezóne? Je plný farieb 
pripomínajúcich najväčšie púšte sveta. Piesok v rôznych odtieňoch, zeleň kaktusov či lesknúce sa 
zlato dovezené arabskými karavánami – taká rôznorodosť farieb dá možnosť inšpirovania sa rôznymi 
spôsobmi. „Desert Chic je ideálny trend aj pre Slovenky. Jeho základom je béžová, ktorá je u žien 
obľúbená. Vo všetkých odtieňoch. A zároveň využíva prírodné materiály ako drevo, kameň, ľan a 
bavlna. Takýto základ vytvorí útulnosť i pocit súladu a bezpečia. Na takomto bezpečnom pozadí je 
možné, a dokonca potrebné, nešetriť zlatom. Dajme do priestoru pozlátenú lampu a vkusné zrkadlo v 
tvare slnka. Príbytok Desert Chic sa má lesknúť, a také doplnky  
prirodzeným spôsobom oživia priestor,” radí Delia Fischer, kreatívna riaditeľka a zakladateľka 
Westwing.sk. 
 

     
 

WATERCOLORS 
Štylistky Westwing odporúčajú: vymaľujte si svoj svet! V tejto sezóne nás k tomu nabádajú 
watercolors – jemné farby s rozmazanými kontúrami, ktoré stretneme vo výnimočnom 
prázdninovom duete. Na dne mora nájdená červeň koralu spojená s vodným blankytom – to je pár, 
ktorý nesmie chýbať vo vašom interiéri. Nemusíte poznať ani umenie, aby ste do svojho príbytku 
vniesli akvarelové odtiene plné svetla. Stačí si vybrať sklenené dekorácie – lucerny a vázy – ktoré 
dokonale vytvárajú efekt plynulého prechodu z jedného do iného odtieňa. Pamätajme, že každý 
akvarelový projekt je originálny, preto nábytok a doplnky v tejto štylistike vždy budú vyzerať 
neopakovateľne. Nechajte sa uniesť akvarelovým prúdom a vyberte si niečo pre seba. 
 

     
Viacej informácií na:  
www.westwing.sk 
 
Doplnkové informácie:
Westwing Home & Living 
Michal Albert 
michal.albert@westwing.sk 
T: +421 91 888 0647 
_________________________________________________________________________________________  
Každý deň niekoľko miliónov zákazníkov začína svoj deň s Westwing. Práve tu hľadajú inšpiráciu a 
tipy, ako vkusne zariadiť a zútulniť svoj domov. Svet špičkových značiek, dizajnového nábytku a 
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doplnkov z rôznych kútov sveta je teraz na dosah ruky aj na Slovensku. Westwing pôsobí v 14 
krajinách sveta. 


