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Morskie inspiracje w twoim wnętrzu
Spróbujmy wyobrazić sobie wakacyjny poranek – błękit morza, odgłosy mew, szum rozbijanych fal i
przepływające statki, widoczne zza okna. Ten widok najczęściej kojarzy się nam z błogim spokojem
i przywołuje na myśl najpiękniejsze wspomnienia. „Nawet z dala od morza możemy cieszyć się
wakacyjną sielanką na co dzień” – podpowiada Joana Makul, ekspert Bonami.pl – „Wprowadźmy
morskie akcenty do naszego wnętrza i zapewnijmy sobie klimat relaksu niezależnie od pogody i
miejsca w którym mieszkamy.”
Kiedy z okien naszego mieszkania nie widać plaży, możemy
zmienić w nią nasze wnętrze. Teraz wystarczy sięgnąć na
Bonami.pl. Kosze House Nordic Roma są utkane z liści
kukurydzy i świetnie pasują do skandynawskich pomieszczeń.
W urządzonym w marynistycznym stylu wnętrzu sprawdzą się
jako pojemniki do przechowywania, przypominające rybackie
sieci. Podobnym minimalizmem charakteryzują się proste pufy
Oval Cool, które są uwielbiane przez miłośników dobrego
designu. To ciekawy i praktyczny dodatek w piaskowym
kolorze, który nada naszemu wnętrzu przytulnej lekkości.
Barwy lata w naszych wnętrzach
Jeśli szukamy przedmiotów bogatych w kolory, to tu
zdecydowanie niezbędne będą odcienie niebieskiego. „Białe
ściany wracają do łask. Nadamy im charakteru, zawieszając
estetyczny napis Heaven Sends” – mówi ekspert Bonami.pl,
Joanna Makul – „Oprócz dekoracyjnych, metalowych tabliczek
rodem z portów rybackich, marka tworzy także piękne
drewniane dekoracje z przymocowanym słoikiem. Możemy w
nim umieścić zebrane muszelki, bursztyny i przywieziony znad
morza piasek. Tak wyeksponowana pamiątka nie tylko będzie
przywoływać ciepłe wspomnienia, ale także zachwycać gości”.
Przed wprowadzeniem do naszych wnętrz morskich inspiracji,
warto zastanowić się nad tym, jakiego efektu od nich
oczekujemy. Jeśli zależy nam na uniwersalnych, klasycznie
wyglądających pomieszczeniach, powinniśmy postawić na
minimalizm w bezpiecznych odcieniach błękitu. Nie musimy z
góry decydować się na wyrazisty, pasiasty wzór. Wystarczy, że
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Zestaw 2 koszyków House Nordic Roma
Fot. Bonami.pl

Dekoracja ścienna ze słoikiem Heaven
Sends Shell
Fot. Bonami.pl
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spróbujemy wprowadzić kilka nadmorskich elementów, które nie będą krzykliwe, ale przywrócą
wspomnienia z naszego nadmorskiego wypoczynku. Możemy zacząć od zmiany poduszek z
nadrukowaną kotwicą od InArt albo poszewek w pokoju małego fana nadmorskich podróży. Firma
Baleno zaprojektowała dwustronne poszewki, w żywych kolorach z uroczym wizerunkiem wieloryba,
które możemy zamówić na Bonami.pl.
Dominujące drewno i biel
Spektakularną metamorfozę z nawiązaniem do morskich
podróży, możemy osiągnąć wymieniając jeden z mebli. „Na
Bonami.pl dostępny jest szeroki wybór stołów, krzeseł i szaf” –
podpowiada nasz ekspert, Joanna Makul – „Komoda z drewna
wtórnego SOB Atlantic to solidny, wyjątkowy mebel. Ręcznie
wykonana, w intensywnym, turkusowym kolorze z pewnością
zastąpi liczne, efektowne dodatki i przeniesie w ciepłe,
śródziemnomorskie rejony”. Nietypowym rozwiązaniem dla
marynistycznego wnętrza, może stać się wygodny fotel, który
kształtem przypomina plażowy leżak, ale spełnia wszystkie Dwustronna poszewka na poduszkę Whale
Ride, 50x30 cm
standardy wygodnego mebla do relaksu po pracy.
Fot. Bonami.pl

Morski styl to modny trend zwłaszcza przy urządzaniu łazienki.
Nie ma lepszego sposobu na uniknięcie wpadki. To bezpieczne
rozwiązanie dla każdego, ponieważ mnogość dodatków,
pozwala na dopasowanie ich koloru, faktury i przeznaczenia pod
nasz gust. Brązowy regał Mendler Shabby Franca to drabinka z
patynowymi koszykami, które świetnie spełniają funkcję
pakownych szufladek. Możemy schować w nich kolorowe
kosmetyki i liczne środki do pielęgnacji, zapewniając naszej
łazience ład i porządek, który optycznie powiększy przestrzeń.
Na odbiór otoczenia umywalki dobrze wpłynie także zmiana
ręczników. Jasnoniebieski Hammam Elmas przypomina plażowy
koc piknikowy, ale sprawdzi się także po codziennej kąpieli,
wizycie na basenie i w saunie. Jest duży i bawełniany, przez co
szybko schnie i jest miękki w dotyku.

Niebieska komoda z drewna wtórnego
SOB Atlantic
Fot. Bonami.pl

Praktyczne i przytulne wnętrze
Wieczory nad morzem kojarzą się z ciepłym, rozproszonym światłem. Wybór oświetlenia powinien
być kluczowy w urządzaniu morskiego wnętrza, ponieważ pozwala w pełni poczuć nadmorski klimat.
Czeski producent solidnych mebli SOB stworzył wyjątkowe lampy stołowe, których podstawą są
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rybackie liny i lite drewno. To majstersztyk, który do złudzenia przypomina wakacyjne drobiazgi.
„Zwolennikom romantycznych wieczorów, polecam ratanowy lampion lub ten szklany, turkusowy
Orchidea Milano. Do tego miłosne wyznanie zamknięte w butelce Heaven Sends Glass Wish. Taki
prezent będzie wyjątkową pamiątką utrwaloną na lata” – radzi Joanna Makul, ekspert Bonami.pl
Wśród morskich inspiracji powinniśmy myśleć o przedmiotach, które pomogą nam się w pełni
zrelaksować. Delikatne kolory, przyjemne w dotyku materiały i drewniane elementy będą sprzyjać
poczuciu wakacyjnej beztroski. Przy odrobinie wyobraźni morskie otoczenie będzie korzystnie
wpływać na nasze dobre samopoczucie. Na Bonami.pl znajdziemy szeroki wybór produktów, które
pomogą nam osiągnąć ten efekt. Białe, ceramiczne dekoracje i talerze z wzorem w rybki to tylko
niektóre z propozycji. Morski styl pasuje do każdego pomieszczenia i odpowiada na potrzeby każdego
domownika - w pokoju kilkulatka sprawdzą się zabawne zasłony Moshi Moshi i jasny dywan z
kotwicą, a tych całkiem najmłodszych zadowolimy wygodną kołyską – hamakiem Hojdavak.
Morskie inspiracje od dawna cieszą się dużym powodzeniem. Są doceniane ze względu na łagodny
charakter, który szybko kojarzymy z wypoczynkiem. Największym atutem jest jednak łatwość
aranżacji. Przy odrobinie wysiłku i ofercie Bonami.pl, każdy z nas może mieć kawałek morza w swoim
domu.

Dekoracyjny napis Heaven Sends You're The Only Fish, Bonami.pl, cena 29 zł
Lampion rattanowy SOB Brook, Bonami.pl, cena 79 zł
Dekoracja ścienna ze słoikiem Heaven Sends Shell, Bonami.pl, cena 49 zł
Turkusowy szklany lampion Orchidea Milano, Bonami.pl, cena 329 zł
Biała ceramiczna dekoracja Premier Housewares Fish, Bonami.pl, cena 59 zł
Szklana butelka Heaven Sends Glass Wish, Bonami.pl, cena 29 zł
Brązowy regał drabinka Mendler Shabby Franca, Bonami.pl, cena 549 zł
Dwustronna poszewka na poduszkę Whale Ride, 50x30 cm, Bonami.pl, cena 24 zł
Zasłona Moshi Moshi Sea Life, Bonami.pl, cena 89 zł
Zestaw 2 koszyków House Nordic Roma, Bonami.pl, cena 239 zł
Fotel składany Karup Boogie Raw/Celeste, Bonami.pl, cena 639 zł
Beżowy puf Oval Cool, Bonami.pl, cena 329 zł
Biała kołyska hamak zawieszana na futrynę Hojdavak, Bonami.pl, cena 449 zł
Niebieska komoda z drewna wtórnego SOB Atlantic, Bonami.pl, cena 3979 zł
Dywan City & Mix - jasny z kotwicą, 140x200 cm, Bonami.pl, cena 199 zł
Poduszka z wypełnieniem Kotwica, 40x40 cm, Bonami.pl, cena 57 zł
Jasnoniebieski ręcznik Hammam Elmas, 100x180 cm, Bonami.pl, cena 59 zł
Zestaw 2 talířů Gift Republic Sea Life, Bonami.pl, cena 89 zł
Beżowa lampa stołowa SOB Ania, Bonami.pl, cena 1059 zł
Beżowa lampa stołowa SOB Kate, Bonami.pl, cena 739 zł

Kontakt prasowy: Hanna Gehrke - Gut
gutpr@gutpr.pl
tel. 694 462 430, (71) 78 95 204

Informacja prasowa – czerwiec 2017

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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