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Choć styczeń to sam środek 
zimy, w świecie aranżacji 
wnętrz to moment, gdy na 
salony wchodzą naprawdę 
gorące trendy. Rok 2020 przy-
nosi nam bowiem przytulne, 
kolorowe stylizacje, które 
czerpią inspiracje ze słonecz-
nej Afryki i starożytnej Grecji. 
Tym, co łączy, wydawałoby 
się, tak różne pomysły, jest 
przyjemna dla oczu, natural-
na paleta barwna, bazująca na 
kolorach ziemi. 
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Jeśli do takich wnętrz wpro-
wadzimy meble i dodatki wy-
konane z naturalnych mate-
riałów jak drewno, kamień 
czy rattan, zyskamy pełną 
harmonii stylizację, która 
stworzy nam idealne warunki 
do codziennego, spokojnego 
życia. W tym roku coraz bar-
dziej popularne będą rozwią-
zania w duchu eko, dlatego 
jeśli bliska jest nam troska o 
naszą planetę, znajdziemy 
wiele ciekawych pomysłów.



Instytut Pantone ogłosił nowy kolor, który zawładnie nadcho-
dzącym rokiem. Jest to przepiękny odcień o nazwie Classic 
Blue – szlachetny, stonowany i łagodny. Przypomina niebo po 
zmroku. Niebo, które na całym świecie jest takie samo, dlatego 
jest to uniwersalny pomysł na aranżację wnętrza. W tej tonacji 
doskonale będą się prezentować tekstylia, nowoczesne, geome-
tryczne kompozycje na plakatach i obrazach, a także ręcznie 
robione ceramiczne naczynia do kuchni.  

Kolor, który łączy 
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Co kilka lat zwierzęce printy 
wracają na salony, wprowadza-
jąc do wystroju odrobinę dzikie-
go i nieokiełznanego charakte-
ru. W tym roku wraz z nimi 
przyjdzie moda na afrykańskie, 
kolorowe i geometryczne wzory, 
które nie tylko ożywią styliza-
cje, ale wprowadzą do nich 
także przytulny klimat. Robione 
w ciemnym drewnie maski i 
figurki będą się przepięknie 
komponować zestawione z ak-
centami w kolorze Classic Blue.

Podróż
do Afryki   



Classic Blue to jednak nie 
jedyny odcień, jaki zasługuje na 
naszą uwagę. Popularnych 
będzie wiele barw, które nawią-
zują do kolorów ziemi. W świe-
cie aranżacji wnętrz coraz czę-
ściej zwracamy się w stronę 
natury, a takie odcienie pozwolą 
nam uzyskać przyjemny dla oka 
klimat. W tym roku prym będą 
wiodły czerwienie i pomarańcze 
– jak palona cegła i terakota, 
brązy – w czekoladowej i karme-
lowej tonacji, a także miodowa 
żółć i ochra.  

Otulające
barwy   

fototapeta myloview.pl
nr 181850166

obraz na płótnie myloview.pl
nr 185174738



fototapeta myloview.pl
nr 158506654



fototapeta myloview.pl
nr 158506337

tapeta myloview.pl
nr 124716612

Floralne motywy były, są i będą 
jednym z najchętniej wybiera-
nych rozwiązań dekoracyjnych. 
W tym roku do wyboru mamy 
prawdziwe bogactwo możliwo-
ści. Wciąż przepięknie będą się 
prezentować pełne przepychu 
kompozycje inspirowane holen-
derskim malarstwem, ciekawą 
propozycją są wzory utrzymane 
w duchu retro, a także ilustracje 
nawiązujące do dawnych rycin 
przyrodniczych. 

Kwiatów
nigdy dość  



Antykiem inspirowano się w 
renesansie i klasycyzmie, a teraz 
nadszedł czas, gdy ponownie 
możemy się zachwycić osiągnię-
ciami starożytnych Greków. W 
jaki sposób wykorzystać ten 
trend? Zawieśmy na ścianach 
plakaty ukazujące marmurowe 
rzeźby mitologicznych postaci, 
na półkach ustawmy kamienne 
wazony nawiązujące kształtem 
do amfor i pamiętajmy, by za-
chować harmonię, która cecho-
wała kulturę dawnych Greków.

Odkryjmy
Antyk 
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W tym roku będą się liczyć nie 
tyle minimalistycznie urządzone 
wnętrza, co takie, w których 
panuje atmosfera „mindful-
ness”. Chodzi o stworzenie 
takiej przestrzeni, w której 
wszystkiego jest tyle, ile potrze-
ba. Nie ma zbędnych bibelotów 
ani sprzętów, które mogą roz-
praszać uwagę, a cały wystrój 
przepełnia harmonia, która po-
zwala nam być tu i teraz. W 
takiej aranżacji warto postawić 
na wielofunkcyjne meble.

Świadomy
wystrój 
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We wnętrzach nie może zabrak-
nąć soczyście zielonych roślin. 
Mieszkania wypełniamy rodzi-
mymi, jak i egzotycznymi gatun-
kami o bujnych liściach, które 
nie tylko oczyszczą nam powie-
trze, ale wprowadzą także na-
miastkę natury pod dach. A jeśli 
nie mamy ręki do roślin? Po-
stawmy na dekoracyjne teksty-
lia i ścienne ozdoby – plakaty i 
fototapety – dzięki, którym za-
zieleni się nasza stylizacja. 

Żywa zieleń 



Projektanci wnętrz coraz chęt-
niej odchodzą od sztucznych 
tworzyw na rzecz w pełni natu-
ralnych surowców. Są one nie 
tylko ekologiczne, ale także o 
wiele lepsze dla naszego organi-
zmu. Kamienne blaty, drewnia-
ne meble, rattanowe kosze i kar-
tonowe pudełka do przechowy-
wania rzeczy wykonane z tektu-
ry pochodzącej z recyklingu – to 
zaledwie garść pomysłów, na 
jakie możemy się zdecydować. 
Ciekawym pomysłem są również 
fototapety imitujące marmur 
lub lite drewno.

Natura
pod ręką  
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