
Obývačka ako z katalógu!

(Pozvite si návštevu do oživenej obývacej miestnosti a poriadne si vychutnajte ich pochvaly! S nami to
hravo zvládnete.)

Vneste kus života do svojej obývačky a uvidíte, že to stojí za to! Aj vy sa budete cítiť lepšie 
a útulnejšie, ak trocha pozmeníte pár detailov. Skúste to s nami!

Farby svetiel

Pokiaľ máte v obývačke dostatočne teplé a tlmené svetlo, je to v poriadku. Ale skúste ho oživiť LED 
pásikmi v ľubovoľnej farbe. Budete sa čudovať!

Príroda

Do každého nevyužitého kúta svojej obývacej miestnosti uložte črepník so živými rastlinami. Vaša 
obývačka tak nadobudne exotický vzhľad, čím nič nepokazíte. Pokiaľ váš nábytok tvoria staré skrine, 
nahraďte ich lesklým drevom alebo ich len ozdobte napríklad malým kaktusom vo vitríne. Obývačka 
tak bude rovnako pokojná ako prechádzka v prírode.

Priedušnosť

Cirkulácia vzduchu v obývačke úzko súvisí s predošlým bodom. Využitie prírodných materiálov 
poskytne miestnosti dostatočné prúdenie vzduchu, vďaka čomu bude vaša obývačka svieža a čistá.

Pohodlie

Siahnite po plyšových alebo semišových dekách a vankúšoch, vďaka čomu doprajete nielen sebe, ale 
aj svojim návštevníkom nezabudnuteľné pohodlie. Zároveň viete dekoračné doplnky úžasne zladiť 
podľa vybavenia vašej obývačky.

Obrazy

V obývačke používajte čo najviac vkusných obrazov. Výber je na vás. Vopred zdôrazňujeme, že tapeta
sa do obývačky nehodí, preto stenu dekorujte len obrazmi, či fotografiami.

Harmónia farieb

Snažte sa dodržať tento bod. Pokiaľ vašu obývačku dekorujú vankúše alebo prehozy, či deky, zlaďte 
ich spolu a to maximálne do dvoch farieb. Tohto roku je trendy ladenie čiernej a bielej, pastelovej 
a matnej. 

TIP!

Ak dávate prednosť drevenému dizajnu, oživte ho pridaním nástenných parohov alebo použitia 
kožušinového prehozu. Príroda v obývačke nikdy nevyjde z módy.

(Každá rada – dobrá rada. Tieto rady vám vedia ozaj pomôcť pri zmene obývačky. Nemusíte už 
presúvať ťažký nábytok hore-dole a to len preto, aby aspoň trochu nastala zmena... Stačí pridať alebo
ubrať pár doplnkov a aj to vie pomôcť na dlhú dobu.) 


