Informacja prasowa – lipiec 2017

Kwiecisty design - zaproś lato do swojego wnętrza!
Letnie miesiące kojarzą nam się głównie ze słońcem i kolorowymi kwiatami. Pachnące róże,
imponujące lilie i zachwycające słoneczniki towarzyszą owocującym drzewom. „Te przyjemne
skojarzenia możemy przenieść do naszego wnętrza, ponieważ kwiatowy motyw jest na tyle
uniwersalny, że wygląda wspaniale w każdym pomieszczeniu i może ożywić nawet minimalistyczną
aranżację.” – Joanna Makul, ekpert Bonami.pl, podpowie nam jak wprowadzić lato do naszego
mieszkania.
Świeże kwiaty w wazonie niestety szybko więdną, więc nie
mogą cieszyć nas swoim wyglądem zbyt długo. Na
szczęście te sztuczne nie są już synonimem kiczu i wracają
do łask w lepszej jakości. Gałązka Ixia Chipo jest
doskonałym przykładem tego, jak realistycznie wyglądają
teraz sztuczne rośliny i z jaką precyzją oddają wygląd
prawdziwych kwiatów. W sezonie oczywiście warto
pamiętać o zieleni w mieszkaniu „Na Bonami.pl możemy
znaleźć zestawy do domowych upraw od Gift Republic. To
ziarna słonecznika i nasiona całych kompozycji
kwiatowych, które możemy wyhodować na własnym
parapecie lub podarować bliskiej osobie w prezencie.” –
mówi ekspert Bonami.pl, Joanna Makul.
Kolorowe wzory i uniwersalny design
Doskonałą alternatywą dla żywych kwiatów są roślinne
motywy obecne w dodatkach i wyposażeniu naszych
wnętrz. W wyborze kolorystyki i zastosowania panuje
pełna dowolność –
projektanci mebli, dekoracji i
tekstyliów inspirują się kwiatami na niemal każdym polu. Z
delikatnymi, monochromatycznymi wzorami możemy
osiągnąć klasyczny, angielski styl, natomiast kwiaty w
pastelowych kolorach dobrze wpasują się w
minimalistyczną przestrzeń. Intensywność kolorów i
tropikalne kwiaty to zestaw dla odważnych trendsetterów.
Motyw dżungli jest w tym sezonie szalenie modny, dlatego
egzotyczne wzory będą świetnym rozwiązaniem dla
ożywienia naszej aranżacji. „Jeśli boimy się, że ta moda
szybko minie, warto zainwestować w dodatki, które nie
wymagają dużych zmian.” – radzi ekspert Bonami.pl,
Joanna Makul – „ Możemy zacząć od zmiany poduszek.
Poszewki HF Living Flowery będą drobnym, ale
efektownym wnętrzarskim gadżetem.”
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Zestaw do uprawy roślin z ziarnami
słonecznika Gift Republic Congratulations,
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Sofa rozkładana Innovation Unfurl Wild
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Kwiatowe wzory zachwycają swoim bogactwem kolorystycznym, dlatego mogą odstraszać fanów
skandynawskiego minimalizmu. Warto jednak pamiętać, że takie dodatki skutecznie ochronią nasze
wnętrze przed nudą i monotonią. Zachowanie równowagi w mieszkaniu jest niezwykle ważne,
dlatego projektanci prześcigają się w tworzeniu stonowanych elementów do naszego wnętrza.
Wystarczy przyjrzeć się propozycjom marek dostępnych na Bonami.pl: ceramiczne, delikatnie
zdobione doniczki Ixia, czy szklane pojemniki Flower Pot na pewno podbiją serca zwolenników
prostych form.
Odważny dodatek i oryginalny mebel
Najbardziej oryginalnym i odważnym pomysłem są
kwiatowe obicia mebli. Kanapę, fotel lub pufę w takiej
postaci najlepiej zestawić z białymi ścianami. Być może
spodoba się nam rozkładana sofa Unfurl Wild Flower, która
łączy w sobie minimalistyczną formę z etnicznym,
florystycznym wzorem. Jeśli jednak nasze ściany nie są
monochromatyczne, równie dobrym pomysłem jest
intensywna, kwiatowa tapeta lub kolor w połączeniu z
jasnym meblem. Zarówno biały stolik, jak i szafka z kolekcji
Ixia przypominają meble z paryskich ogrodów. Metalowe, z
precyzyjnymi ornamentami w wykończeniach wpiszą się w
charakter naszego wnętrza i zrównoważą intensywną
kolorystycznie ścianę.

Stół Ixia Romantic,
Fot. Bonami.pl

Pole do twórczego popisu i morze inspiracji
Fantazyjny kształt kwiatów inspiruje do tworzenia
różnorodnych elementów. Jeśli nie interesuje nas
gruntowna metamorfoza mieszkania, na Bonami.pl warto
przyjrzeć się szerokiej ofercie drobnych dodatków.
Silikonowa pokrywka na kubek, pokrowiec na laptopa, a
może dyfuzor o zapachu jaśminu, przywodzący na myśl
ciepłe, letnie dni? Kwiatowe inspiracje to bogactwo form i
zastosowań, które możemy mieć zawsze przy sobie i
sprawiać nimi radość, obdarowując bliskich.
Obecność kwiatów w aranżacji wnętrz nie kończy się na
świeżych bukietach. Na Bonami.pl znajdziemy produkty,
Silikonowa pokrywka na kubek Flower,
które ożywią zamkniętą przestrzeń i wprowadzą lato do
Fot. Bonami.pl
naszego domu. Roślinne, florystyczne wzory na zasłonach,
tapetach, poduszkach przedłużą wspomnienia o wakacjach,
ale warto sięgnąć także po nietypowe elementy – może spodoba nam się urocza dekoracja w postaci
klatki dla ptaków Rex London Old Times albo krawiecki manekin Mendler Shabby Flower Love. Na
Bonami.pl znajdziemy także klasykę kwiatowych skojarzeń od ceramicznych, zdobionych naczyń, po
kolorowe materiały. Florystyczne elementy w mieszkaniu pozwolą nam poczuć w pełni ciepło lata i
osiągnąć relaks we własnym domu.
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Sztuczna gałązka Ixia Chipo, Bonami.pl, 69 zł
Zestaw 6 doniczek Ixia Obmre, Bonami.pl, 159 zł
Zestaw 6 doniczek Ixia Flowers, Bonami.pl, 159 zł
Doniczka kanciasta Ixia Roses, wys. 16 cm, Bonami.pl, 39 zł
Stół Ixia Romantic, Bonami.pl, 469 zł
Doniczka Ixia Ornaments, wys. 7 cm, Bonami.pl, 14 zł
Doniczka Ixia Butterflies in Garden, wys. 11,5 cm, Bonami.pl, 19 zł
Doniczka Ixia Ring, wys. 14 cm, Bonami.pl,24 zł
Szafka z 2 szufladami Ixia Pattern, Bonami.pl, 479 zł
Dekoracja ścienna Rex London Old Times, Bonami.pl, 39 zł
Dyfuzor o zapachu jaśminu HF Living Fragrance, 100 ml, Bonami.pl, 39 zł
Zestaw do uprawy roślin z ziarnami słonecznika Gift Republic Congratulations, Bonami.pl, 19 zł
Zestaw do uprawy roślin Gift Republic Gourmet Flowers, 59 zł
Szklany pojemnik Flower Pot, 59 zł
Miska Nordal Flowery, Bonami.pl, 159 zł
Sofa rozkładana Innovation Unfurl Wild Flower, Bonami.pl, 4089 zł
Manekin krawiecki Mendler Shabby Flower Love, Bonami.pl, 289 zł
Poszewka na poduszkę HF Living Flowery 50x30 cm, Bonami.pl, 29 zł
Pokrowiec na notebook Incidence Flower Power, Bonami.pl, 39 zł
Silikonowa pokrywka na kubek Flower, Bonami.pl, 19 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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