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Trendy na veľkonočný stôl 

 

Jedálenský stôl hrá počas Veľkej noci veľmi dôležitú úlohu. Stretáva sa pri ňom celá rodina 

a hostia – preto by sa malo dbať o jeho pekný vzhľad. Tento rok môžete skúsiť niečo nové. 

Naše štylistky vám predstavujú najnovšie trendy, s ktorými na vašom  stole vyčarujete 

nádhernú kompozíciu.  

 

 

Vo farbách dúhy 

Sviatočnú atmosféru môžete tento rok zvýrazniť pomocou farieb dúhy. Tento symbol 

prímeria, nádeje a harmónie elegantne zapadne do veľkonočného interiéru a zároveň naplní 

každú domácnosť pozitívnou energiou. Sýtych farieb sa báť nemusíte – tie odzrkadľujú jarnú 

prírodu, ktorá sa prebúdza po zimnom spánku. Takéto odtiene najlepšie vyniknú 

v spoločnosti neutrálnych farieb. Tyrkysovo-žltá jedálenská súprava bude v kombinácii 

s bielym obrusom pastvou pre oči. A čo je ešte lepšie, originálny dizajn produktov, ktoré 

vybrali štylistky Westwing, je zárukou, že ich budete môcť využívať aj počas iných 

sviatočných príležitostí. 

 

  

 

 
 

 

Žiarivá Veľká noc 

Mohlo by sa zdať, že lesk zlata a striebra je výsadou zimných kompozícií. Omyl. Tieto farby sa 

hodia na veľkonočný stôl priam dokonale. „Trendy sa zvyknú navzájom prestupovať. Tento 

rok, okrem klasických krištáľových pohárov a podnosov, odporúčame využiť aj veľkonočný 

ekvivalent vianočných gúľ – sklenené vajíčka. Dajú sa zavesiť na ,kyticu’ nabielo 

pomaľovaných halúzok či na luster nad jedálenským stolom. Takto získa veľkonočná 

štylizácia originálny a zároveň veľmi elegantný ráz,“ hovorí Marta Suchodolska, kreatívna 

riaditeľka Westwing.sk. 
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Tradícia v pastelových farbách 

Máte radi klasiku? Potom je táto štylizácia pre vás ako stvorená. Prvé husle v nej hrajú 

romantické pastelové farby, ktoré sa ideálne hodia na jarné obdobie. Pistáciová maselnička 

s úchytom v tvare kohúta alebo veselý zajačik ako dekorácia predstavujú len zlomok toho, čo 

pre vás pripravili štylistky Westwing. „Pastelové odtiene a veľkonočný stôl sa k sebe hodia 

dokonale. Pastelový riad však môžete bez problémov využívať aj počas leta,“ dodáva Marta 

Suchodolska. „Pastelové farby, alebo Ice Cream Tones, ako ich označujú módni návrhári, sú 

jedným z najpopulárnejších trendov tejto sezóny,“ uzatvára. Náš posledný tip na originálnu 

veľkonočnú dekoráciu je porcelánové vajíčko položené na tanieri a bielom obrúsku. 

 

 

 

  

 

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 Home & Living  
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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