
Wiosenne trendy

Wraz z nadejściem wiosny, przyroda budzi się do życia. Roślinność kwitnie, zieleni się. Tak i
my, ludzie zmęczeni krótkimi, szarymi dniami oraz niską temperaturą cieszymy się z
nadchodzących zmian. Zaczynamy lżej się ubierać, a także mamy chęć, aby w naszym
otoczeniu pojawiły się nowe, kojarzące się z wiosenną porą dekoracje.
Wyroby z drewna, wpisujące się w rustykalny styl oraz modne boho, świetnie pasują do
letnich klimatów.

Drewniane dekoracje - wiosna i lato cały rok w Twoim domu

Radosne, miłe dla oka kształty, wykonane z dużą precyzją będą się pięknie prezentować
zarówno w domu, jak i ogrodzie czy na balkonie. Wiosenne dekoracje ze sklejki, wyciętej
w kształcie kwiatów, doniczek, motyli, zwierząt czy innych, gustownych ornamentów są
oryginalną ozdobą, a także świetnym pomysłem na prezent. Gładka powierzchnia świetnie
nadaje się do malowania farbami, a nawet kredkami.

Ozdoby ze sklejki sprawdzą się także do dekorowania popularną obecnie techniką
decoupage.
Pochodzące z naszego sklepu drewniane zwierzątka ze sklejki zostały wyposażone w
otwory, dzięki którym bez problemu powiesisz je na ścianie. Drewniane kwiaty łatwo i
stabilnie zamocujesz w donicy lub ogrodowej ziemi, tak, by tworzyły efektowną kompozycję
wraz z żywymi roślinami. Domową, wiosenną stylizację uzupełnią drewniane podkładki
pod kubek lub filiżankę.

Nieprzemijający styl boho

Polacy pokochali makramę! Plecione w misterny sposób sznurki mogą tworzyć piękną i
oryginalną ozdobę ścienną, funkcjonalny gadżet, a bywa, że także element damskiej
garderoby. Makrama powieszona na ścianie, w postaci kwietnika lub jako element letniego
stroju, podkreśli zwiewny styl boho.
Sznurkowe dekoracje świetnie uzupełnią drewniane korale, które podkreślą konkretne
elementy ozdoby i pomogą w solidnym zamocowaniu splotów.

Ekologiczne dekoracje

Drewniane ozdoby i detale mają niepodważalny atut, jakim jest podejście do ekologii.
Wpisują się eko trendy i są szalenie modne! Dekoracyjne wyroby drewniane pięknie się
prezentują, a także są bezpieczne dla środowiska. Ponadto, są trwałe i mogą cieszyć oko
oraz służyć przez długie lata.

Bądź eko i wybieraj produkty z drewna!


