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  zdjęcia: serwisy prasowe firm

Wiosna to idealny moment  
na zmianę klimatu w naszym 
domu i na naszym stole.  
Kiedy za oknem świeci słońce i wszystko 
kwitnie, mamy nie tylko więcej energii 
i radości, ale także ochotę na odrobinę 
szaleństwa.

Po zimnych i ciemnych miesiącach natura 
budzi się z długiego snu. Zielenią się liście, 
a kwiaty zachwycają swoimi intensywnymi 
barwami. Nasze domy, podobnie jak przyroda, 
potrzebują zmiany, którą najlepiej rozpocząć 
od wiosennej aranżacji stołu. 
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Wiosnana stole P

1  Wazony Nek, Numa, Verso mogą być stylową dekoracją, modnym dodatkiem lub idealnym prezentem. Ceny od 69 do  599 PLN. VILLEROY & BOCH
2   W kolekcji French Garden Antibes & Beaulieu dominują spokojne, stonowane odcienie zieleni. Cena talerza o śred. 26 cm – 145 PLN. VILLEROY & BOCH
3  Talerz marki Lenox z kolekcji Butterfly Meadow. LENOX, www.sklep.rosenthal.pl
4   Na filiżankach i kubkach z kolekcji NewWave Animals of the World zagościły motyle  z Kolumbii, Kostaryki, Kuby i Brazylii. Cena 99 PLN. VILLEROY & BOCH
5  Kolekcja Paradise marki Ashdene doskonale wpisuje się w obowiązującą w tym roku modę na soczystą zieleń. Porcelana dostępna na  www.wgalerii.pl
6   Kolekcja Floreana to porcelana ubrana w kwiatowy wzór. Ceny od 109 do  159 PLN. VILLEROY & BOCH
7  Porcelana z kolekcji Pink Peonies to kwintesencja wiosny, stylu i elegnacji. Dostępna w sklepie www.wgalerii.pl
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ZIELEŃ W ROLI GŁÓWNEJ
Najmodniejszym kolorem zarówno w świecie mody, jak i de-
signu jest w tym roku zieleń. Soczyste odcienie tej optymi-
stycznej barwy z pewnością rozweselą każde wnętrze. Talerze 
i kubki z pięknymi egzotycznymi liśćmi  sprawdzą się najlepiej 
właśnie wiosną. Ceniącym klasykę konserwatystom polecamy 
bardziej stonowane wzory. Nie zapominajmy o szkle - zielone 
wazony, kieliszki czy świeczniki są w tym sezonie na topie.

KWITNĄCA ŁĄKA
Najbardziej oczywistym i popularnym wyborem jest oczy-
wiście porcelana z motywami kwiatowymi. Zastawa stołowa 
w peonie, fiołki, żonkile czy tulipany rozweseli każdy posiłek. 
Filiżanki czy talerze nie muszą być jednakowe. Możemy ze 
sobą zestawiać różne motywy w jednym kolorze lub łączyć 
dekorowaną porcelanę z białą. Nie zapominajmy o udeko-
rowaniu stołu świeżymi kwiatami, o tej porze roku tulipany 
pysznią się niemal na każdym ulicznym straganie. 

LEKKO I PASTELOWO

Jak wykreować wiosenny 
nastrój przy stole?
Najprostszy i najbardziej efektowny sposób to świeże kwiaty!  

Zarówno cięte jak i te w doniczkach, potrafią momentalnie zmienić 

atmosferę w naszym domu i wywołać u każdego uśmiech na 

twarzy. W kwiaciarniach pojawiły się już tulipany oraz doniczkowe 

hiacynty, które nie tylko dodadzą koloru wnętrzom, ale także 

sprawią, że w naszym domu zapachnie długo wyczekiwaną wiosną. 

Jeśli zdecydujemy się na kwiaty cięte to ciekawą alternatywą dla 

tradycyjnych wazonów będą dzbanki od herbaty, większe filiżanki 

czy kryształowe wazony po babci.

Kolejnym prostym sposobem na wiosenne odświeżenie wystroju 

będzie zmiana kolorystyki poduszek na krzesłach. Ten prosty 

zabieg spowoduje, że nasze wnętrza nabiorą nowej energii, a my 

wraz z nimi. Świetnie sprawdzą się tutaj nasycone, energiczne 

kolory: soczyste zielenie, ciepłe żółcienie czy elektryzujące błękity. 

W tym sezonie hitem jest kolor miętowy, możemy więc śmiało 

wprowadzić jego akcenty w postaci koloru 

obrusu lub ozdobnej serwety na stół. 

Jeśli nadal nam mało wiosennej 

atmosfery, polecam przyjrzenie się 

nowym wzorom porcelany- delikatne 

desenie takie jak kwiatki czy geometryczne 

kształty będą pięknie wyglądały na kolorowym obrusie 

i w akompaniamencie świeżych kwiatów. Mnogość wzorów pozwoli 

natomiast każdemu znaleźć idealną zastawę stołową, dzięki której 

każda potrawa nabierze nowego, wiosennego smaku!

ALEKSANDRA 
KUROWSKA

VILLA PORCELANA

68 69

1  Hello Spring to linia porcelany australijskiej marki Ashdene,  
którą rekomendujemy miłośnikom nowoczesności. 
Dostępna na www.wgalerii.pl

2   Misa dzielona Free Spirit, cena 225 PLN. ROSENTHAL,   
www.sklep.rosenthal.pl

3  Patera na ciasta i ciasteczka z kolekcji Pink Peonies marki Ashden. 
Kolekcja dostępna w sklepie  www.wgalerii.pl

4  Porcelana z kolekcji Motyle. ROSENTHAL,  
www.sklep.rosenthal.pl

5  Kolekcja Flora marki Royal Copengagen. Dostępna na  
www.sklep.rosenthal.pl

6  Klasyczna kolekcja Maria Rosa. ROSENTHAL,  
www.sklep.rosenthal.pl
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