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Zimná rozprávka – vianočná ponuka Westwing

Keď napadne sneh, les sa zmení na čarovnú krajinu. Zavrite oči a predstavte si deti
sánkujúce sa na drevených sánkach, skákajúce zajace a spoza stromov sa prizerajúceho
kráľa lesa – jeleňa, ktorý s hrdosťou ukazuje svoje parožie. Počas slávneho veľtrhu dizajnu
v Paríži sa presne v takomto duchu predstavovali tohtoročné Vianoce. Inšpirujte sa
zimnými dekoráciami, ktoré pre vás pripravili štylistky Westwing a potešte svojich hostí
výzdobou svojho príbytku – ako z rozprávky.
Zimná rozprávka
V decembri prichádza čas, keď po dlhom čase nedočkavo vyťahujeme lyže, korčule či sánky. V tejto
sezóne sa tieto prvky ukážu nielen ako nevyhnutný prvok zimného šantenia, ale aj vianočných
štylizácií. Nemusíte dokonca ani obľubovať zimné športy, aby ste vniesli tento trend do svojho
príbytku. Stačia tie správne dekorácie. Lavička pripomínajúca sánky bude originálnym prvkom každej
predsiene, veľmi módne sú v tejto sezóne aj ozdoby – napr. v tvare korčúľ – krásne ozdobia vianočný
stromček, a starý drevený pár lyží zavesený nad krbom vytvorí atmosféru ako v zimnom stredisku.
V rozprávkovom interiéri, ako v každej rozprávke, nesmú chýbať čarovné prvky. V tejto úlohe sa
perfektne osvedčia malé zvončeky a taktiež teplé vzorované textílie, ktoré sú ideálne na večery plné
zimných rozprávok.

Sviatky lesa
A na čo nesmieme zabudnúť, keď sa prechádzame po zasneženom lese? Pozerať sa pod nohy! Na
zemi nájdete jeden z najcennejších lesných pokladov – šišky. Je to obľúbený motív zimných dekorácií,
ako napríklad sviečok, svietnikov, vianočných gúľ, stolových ozdôb, a dokonca knižných zarážok.
„Tento rok sú veľmi módne sklenené tienidlá, ktorými prikrývame vlastnoručne vyrobené dekorácie.
Nastriekajte šišky strieborným alebo zlatým sprejom a položte ich pod tienidlo. Také jednoduché, ale
krásne,“ hovorí Delia Fischer, zakladateľka a riaditeľka Westwing.sk. Hrdinami každého lesného
aranžovania sú zvieratká. V tomto roku si srdcia dizajnérov získali líšky a veveričky. Stále populárne sú
aj dekorácie inšpirované kráľom lesa – jeleňom. Svietnik v tvare parožia je tohtoročný must have!
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Pre milovníkov klasiky
Ak snívate o klasických Vianociach, tak najlepšou voľbou bude tradičný zelený stromček. Jedľa, smrek
či borovica – živá, ale aj umelá – sa môže stať hlavnou ozdobou príbytku, hlavne ak na ňu zavesíme
dekorácie v červenej, striebornej alebo zlatej farbe. „Tento rok medzi klasickými vianočnými
ozdobami nesmú chýbať malé keramické stromčeky. Zahrajte sa na štylistu a využite ich na
vytvorenie originálnej stolovej výzdoby. Krásne sa ukáže kompozícia vytvorená z niekoľkých
vianočných stromčekov s rôznymi rozmermi, spolu s typickými vianočnými symbolmi ako hviezda či
anjelik,“ dodáva Delia Fischer, zakladateľka a kreatívna riaditeľka Westwing.sk.

Viacej fotografií v tlačovej kvalite nájdete vo fotogalérii pre médiá:
https://www.flickr.com/photos/westwing_sk/albums
Viacej informácií na:
www.westwing.sk
Doplnkové informácie:
Westwing Home & Living
Michal Albert
michal.albert@westwing.sk
T: +421 918 880 647
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O Westwing Home & Living:
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 doplnkov z rôznych kútov
sveta je teraz na dosah ruky aj na Slovensku. Westwing pôsobí v 14 krajinách sveta.

