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Wiosna, ach to ty!
Jeśli jest w całym roku taki okres na który szczególnie czekamy, to po świętach Bożego Narodzenia
z pewnością jest nim wiosna. Przygnębiający krajobraz ustępuje kolorowym krokusom, tulipanom i
żonkilom, a parki wypełniają się spacerowiczami. Nawet wtedy, kiedy pogoda nie daje gwarancji
na wielostopniowe, dodatnie temperatury, warto wprawić się w wiosenny nastrój. Planujemy więc
wielkie porządki, jesteśmy gotowi do eksperymentowania, czasem ogarnia nas kwiatowe
szaleństwo. Jak wpuścić świeżość do domu i nie zwariować, podpowiada Joanna Makul, ekspert
Bonami.pl.
Przebudzenie wzorów
„Początek wiosny to dobra okazja do zmian. W pierwszej kolejności możemy zacząć od najbliższego otoczenia.” – mówi Joanna
Makul. Warto ożywić swoje wnętrza kolorowymi dodatkami,
możemy przy tym spróbować przemycić roślinne motywy, nadajemy wnętrzom kolorów. Możemy sprawić, by każdy dzień zaczynał się przyjemniej, zmieniając choćby dotychczasową zastawę. „Wiosna nie lubi nudy i bezpiecznych barw. Nawet nowe
kubki, takie jak Churchill China Collier Campbell w kwiaty, odmienią leniwy, kawowy rytuał i wprawią nas w dobry nastrój od
samego rana.” – dodaje ekspert Bonami.pl.
Wielkie porządki? Połączmy klasyczną, białą firanę z wzorzystymi Zestaw 4 kubków Churchill China Collier
Campbell Flower
zasłonami Floral Garden. Możemy nadać oknom odpowiedniej
Fot. Bonami.pl
oprawy lub zostawić je odsłonięte, eksponując parapet. Warto
postawić tam szklany wazon Ixia Gron i wypełnić go tulipanami.
Jeśli nie jesteśmy amatorami florystyki, zawsze możemy wybrać
kompozycję sztucznych róż w uroczej, metalowej konewce –
dostępnej na Bonami.pl. Pamiętajmy, że wszystko w naszym
wnętrzu powinno być zgodne z nami i stylem życia, jaki prowadzimy. Dlatego jeśli nadal bliżej nam do skandynawskiego, zimowego hygge, niż wzorzystej wiosny – spróbujmy zagrać ciepłym światłem. Może wybierzemy lampę stołową Ewax Floral z
delikatnym roślinnym motywem? Wieczory nadal będą tak samo przytulne, ale nasz zwykły mebel zyska ciepła.
Kolorowe sny
„Na Bonami.pl mamy szeroki wybór wielobarwnych pościeli. Śpij
w otoczeniu kwiatów, wybierając którąś z kolekcji Dreamhouse,
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a potem postaw przy śniadaniu zieloną maselniczkę Livio i odmień zwykłe śniadanie.” – radzi Joanna Makul. Możemy także
przyozdobić wnętrze, zmieniając poszewki małych poduszek.
Jednobarwne, futurystyczne wzory, a może szaleństwo kolorów? Takie propozycje daje nam marka Clayre & Eef, której
produkty możemy znaleźć na Bonami.pl
Zapraszamy gości? Spróbujmy ich oczarować owocową herbatą
w wyjątkowych czajniczkach Melli Mello Floral albo podajmy
ulubione filiżanki na tacy z kolekcji Floral Romance – te dwie
propozycje, bogate w kwiatowe wzory rozweselą każde pomieszczenie, a spotkaniom z bliskimi nadadzą ciepły klimat
babcinego domu. Coś na spotkanie z przyjaciółmi? Może wiosenna pogoda przekona nas do pierwszego, tegorocznego grilla
na powietrzu? Jeśli tak, możliwe, że spodoba się nam ten mały, żółty od Jamiego Olivera. Jest uroczy!

Pościel Dreamhouse Veronique Multi,
200x220 cm
Fot. Bonami.pl

Spokojne wnętrze to wiosenne wnętrze
Na wiosnę powinniśmy zwolnić, wydłużyć czas błogich kąpieli
w wannie i zmienić łazienkę w mały salon spa, dekorując ją
dywanikami Flower Market w pastelowych kolorach, układając
kosmetyki w miętowym pojemniku Versa, a biżuterię umieszczając na stojaku Qualy Bodhi w kształcie drzewka. „Firma Portico Designs stworzyła piękne, florystyczne notesy. Odprężmy
się, spisując w nich nasze najbliższe plany, pobujajmy w obłoZestaw 2 notatników A5 Portico Designs
kach, dajmy sobie chwilę.” – dodaje Joanna Makul z Bonami.pl
Bold Floral
– „Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi się do życia, dlatego
Fot.Bonami.pl
spróbujmy zadbać o siebie i wnętrze. Może powinniśmy coś
zmienić, zaszaleć kolorami? Warto wypełnić dom kwiatami i
pobawić się barwami. Na Bonami.pl znajdziemy wiele produktów z wiosennym motywem – płócienne, kwieciste torby, wzorzyste rękawice kuchenne, pojemniki śniadaniowe na świeże i lekkie posiłki
oraz piękne meble w żywych, ciepłych kolorach – takie jak żółty fotel Azzurre. Czasami wystarczy
mały akcent, by poczuć wiosenną atmosferę.”
Jak sprawić, by w naszym wnętrzu zawitała wiosna? Poszukajmy inspiracji wokół siebie – i wprowadźmy do naszych domostw motywy kwiatowe, a także świeże kolory i wzory. Z Bonami.pl możemy
zachwycić się bogactwem wiosennych dekoracji, tak, aby zaprosić zieloną porę roku do naszego wnętrza.
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Zestaw 4 kubków Churchill China Collier Campbell Flower, Bonami.pl, cena 99 zł
Zasłony Floral Garden Multi, Bonami.pl, cena 179 zł
Zielony dekoracyjny wazon Ixia gron, Bonami.pl, cena 159 zł
Dekoracyjny wazon z kwiatami Antic Line, Bonami.pl, cena 49 zł
Lampa stołowa Ewax Floral, Bonami.pl, cena 69 zł
Poduszka Akkad 45x45 cm, w kwiaty, Bonami.pl, cena 99 zł
Zestaw 2 notatników A5 Portico Designs Bold Floral, cena 39 zł
Pościel Dreamhouse Florian, 240x200 cm, Bonami.pl 329 zł
Pościel Dreamhouse Veronique Multi, 200x220 cm, Bonami.pl, cena 309 zł
Dywanik łazienkowy Flower Market, 80x140 cm, Bonami.pl, cena 249 zł
Różowy dywanik łazienkowy Alinda, 70x120 cm, Bonami.pl, cena 209 zł
Poszewka na poduszkę Clayre & Eef Leaves, Bonam.pl, cena 49 zł
Poszewka na poduszkę Clayre & Eef Dark Romance, Bonami.pl, cena 39 zł
Poszewka na poduszkę Clayre & Eef Romance, Bonami.pl, cena 39 zł
Zasłona Catherine Lansfield Canterbury Rose, 168x183 cm, Bonami.pl, cena 159 zł
Podwójna rękawica kuchenna Floral Romance, Bonami.pl, cena 32 zł
Płócienna torba Floral Romance Canvas, Bonami.pl, cena 39 zł
Taca Floral Romance, mała, Bonami.pl, cena 39 zł
Porcelanowy czajnik Melli Mello Floral, Bonami.pl, cena 99 zł
Pojemnik śniadaniowy Yo2GO, żółty, Bonami.pl, cena 109 zł
Fotel Azzurre, żółty, Bonami.pl, cena 1249 zł
Żółty grill przenośny Jamie Oliver, mały, Bonami.pl, cena 319 zł
Zielona maselniczka Livio, Bonami.pl, cena 59 zł
Zielony pojemnik Versa, 30 cm, Bonami.pl, cena 59 zł
Zielony stojak na biżuterię Qualy Bodhi, Bonami.pl, cena 110 zł
www.bonami.pl
https://www.facebook.com/BonamiPL

Bonami.pl oferuje klientom tematyczne kampanie, które są ograniczone czasowo, umożliwiając dokonywanie zakupów designerskich dodatków do mieszkania i oryginalnych artykułów codziennego
użytku w domowym zaciszu. Codziennie aktualizowana oferta, prezentująca kolekcje i trendy z całego
świata, znajduje się zarówno na www.bonami.pl, jak i profilu Facebook Bonami.pl. Do klubu Bonami
należy ponad 800 tysięcy użytkowników.
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