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Jesień niesie ze sobą skrajne emocje – uwielbiamy ją za piękne kolory, nie znosimy, bo jest szaro,
buro i mokro. Nasze wnętrza też to czują, a przecież nie ma nic gorszego niż poddawanie się złej
aurze i narzekanie we własnym domu. Redagując to wydanie magazynu WNĘTRZE, podsuwamy
pomysły, jak udomowić się na jesień i cieszyć się z każdej chwili, którą jesteśmy zmuszeni spędzić w
mieszkaniu zamiast na świeżym powietrzu. To doskonały czas, żeby zaplanować i wprowadzić
zmiany wokół siebie. Nowe poduszki, ramki, a może cegła lub beton na ścianie? Warto sezonowo
aktualizować koncepcje na to, jak ma wyglądać nasz azyl. Każdy pomysł na metamorfozę jest dobry,
bo zawsze wprowadza powiew świeżości. Zobaczcie nowości, które wyselekcjonowaliśmy dla Was, i
wybierzcie najlepsze dla siebie! Czas puścić wodze fantazji! Spróbujcie wprowadzić jeansowe
elementy do swojego salonu lub gabinetu! A może zdecydujecie się przearanżować przedpokój, aby
był tak wyjątkowy jak Wasza osobowość? To najlepszy moment na ekscentryczne dodatki. Soczyste i
wesołe kolory, urocze detale w zaskakujących odcieniach przyniosą radość i pobudzą do działania, a
tym samym nie pozwolą zapaść w sen zimowy. W tym numerze stawiamy również na ponadczasowe
i uniwersalnie piękne drewno, które dobrze sprawdza się zarówno w skrajnie minimalistycznych
stylizacjach, jak i bardziej klasycznych. Tym razem podróże po stylach zaprowadziły nas do
eklektycznego Amsterdamu, niesamowitej Moskwy i uroczego Krakowa. Jak zawsze odwiedziliśmy
interesujące apartamenty. Te miejsca bardzo dużo mówią o pasjach swoich domowników oraz
zamiłowaniu do mieszania pozornie niepasujących ze sobą elementów, które kryją w sobie historie i
wspomnienia.
To jeszcze nie święta, ale w głowach już powoli zaczynają rodzić się obietnice… Powtarzamy jak
mantrę, e w tym roku będzie inaczej niż dotychczas… Zakupy świąteczne zostaną zaplanowane
wcześniej… Już teraz wykreujmy oczami wyobraźni stylizacje z gwiazdami i choinką w roli głównej, a
gdy z każdej rozgłośni radiowej zaczną dochodzić do nas dźwięki „Jingle Bells”, będziemy chłonąć
cudowną aurę bez pośpiechu... I tego się trzymajmy! W tym wydaniu magazynu WNĘTRZE
znajdziecie sporo pomysłów na upominki dla najbliższych, które z pewnością wywołają uśmiechy na
ich twarzach. Miękkie, błyszczące, zaskakujące swoją nietuzinkową formą ozdobią również wnętrza i
będą miłym wspomnieniem o świętach przez cały rok. Zapraszamy do lektury!
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