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WWraz z nadejściem stycznia rozpoczynamy całkiem nowe przygody
w świecie aranżacji wnętrz. W tym roku będzie niezwykle interesująco,
bo najnowsze trendy zaprowadzą nas w naprawdę zaskakujące
miejsca. Odbędziemy podróż do egzotycznej Afryki, wzniesiemy się
wysoko do nieba za sprawą koloru Classic Blue wybranego przez
Instytut Pantone, a nawet przeniesiemy się w czasie do starożytnej
Grecji.  



Podczas każdej z tych wypraw towarzyszyć nam będzie soczysta zieleń 
roślin, a miłośnicy floralnych wzorów z pewnością docenią fakt, że
i w tym roku na topie są kwiatowe motywy. Tym, co łączy wszystkie trendy,
jest filozofia eko i zero waste, dlatego przeprowadzając metamorfozę 
wnętrza, pamiętajmy o tym, by robić to z troską o nasze środowisko.

NR.246350665
TAPETA REDRO.PL



NIEBIAŃSKI GRAnat     
Zaczynamy od nowości, na którą czekali chyba wszyscy. Instytut Pantone ogłosił kolor 
nadchodzącego roku – jest to Classic Blue. Dobrze nam znany odcień niebieskiego, 
który kojarzy się z niebem o zmroku, jeansami, w których wszyscy chodzimy, czy pysznymi
jagodami, ma wprowadzać przyjemny klimat do wnętrza. Postawmy na kilka dodatków w 
tej tonacji lub zdecydujmy się na wyrazistą fototapetę. Z jakimi kolorami łączyć Classic
Blue? Z niebieskimi odcieniami w stonowanej wersji lub z brzoskwiniową i kremową barwą. 

          TAPETA REDRO.PL
             NR.79394337

FOTOTAPETA REDRO.PL
             NR.308502447



FOTOTAPETA REDRO.PL
             NR.127833888



W świecie zdominowanym przez sztuczne tworzywa do głosu dochodzą naturalne materiały. 
Warto postawić na gładkie, kamienne płyty, które sprawdzą się zarówno w kuchni, jak
i w postaci blatu kawowego stolika czy konsoli w przedpokoju. Do tego ciemne, eleganckie
drewno w matowym wydaniu oraz bambusowe i rattanowe dodatki. W tak urządzonym
wnętrzu zapanuje naprawdę przyjemna atmosfera.   

NATURA NA 100%

FOTOTAPETA REDRO.PL
             NR.165785013

FOTOTAPETA REDRO.PL
             NR.182802487



ANTYK NA NOWO
W poprzednich sezonach dominował marmur i lastryko. 
Jak się okazuje, było to znakomite preludium do mody
na antyk. W tym roku starożytna, grecka kultura
przeżywa ponownie swój renesans. We wnętrzach będą
się pojawiać dekoracje nawiązujące do klasycznej
architektury, a także plakaty czy obrazy przedstawiające
rzeźby cezarów i mitologicznych postaci.

      

PLAKAT REDRO.PL
             NR.290805959

OBRAZ NA PŁÓTNIE REDRO.PL
             NR.198614487



MIĘKKI JAK 
WELUR
Obok chłodnego kamienia we wnętrzach pojawią
się także meble z miękkimi w dotyku tapicerkami
z weluru lub aksamitu. Takie elementy wyposażenia
nabiorą charakteru, gdy postawimy na mocne
i wyraziste odcienieobić. Na uwagę zasługuje
wspomniany już Classic Blue, ale także butelkowa
zieleń, musztardowy kolor czy pomarańczowy
odcień przypominający terakotę.  

FOTOTAPETA REDRO.PL
             NR.12611457 

TAPETA REDRO.PL
             NR.251341751 



TAPETA REDRO.PL
             NR.275036226 



AFRYKAŃSKI ŻAR
Egzotyczny wystrój zagwarantują nam motywy
zdobnicze zaczerpnięte z Afryki. Na uwagę
zasługują z pewnością geometryczne, 
kolorowe desenie, które sprawdzą się w postaci
barwnych tekstyliów, dywanu na podłodze lub
wyrazistej fototapety na ścianie. Ale skoro
o Afryce mowa, nie możetakże zabraknąć
zwierzęcych printów. W tym roku pojawią się
w nowoczesnych i oryginalnych formach.

TAPETA REDRO.PL
             NR.1062843050 

TAPETA REDRO.PL
             NR.154577442 

TAPETA REDRO.PL
             NR.278050524 



ciepła paleta
Inspiracje afrykańskim kontynentem przyciągnęły za
sobą także korespondującą kolorystykę. Choć
w 2020 roku będziemy mieć do czynienia z wyrazistymi
propozycjami, nie będą to krzykliwe odcienie,
a barwy nawiązujące do kolorów ziemi. Na specjalną
uwagę zasługuje miodowa i ochrowa żółć, karmelowy
i czekoladowy brąz, a także ceglasta czerwień.

FOTOTAPETA REDRO.PL
             NR.4965866

TAPETA REDRO.PL
             NR.127560622 



FOTOTAPETA REDRO.PL
             NR.171806334



moda z misją
W 2020 roku zwracamy uwagę nie tylko na to, jak
prezentują się elementy wyposażenia, ale także 
na to, w jaki sposób zostały wyprodukowane. 
Stawiamy przede wszystkim na rozwiązania
w duchu eko, dlatego coraz śmielej będziemy 
sięgać po meble z recyklingu. Firmy prześcigają
się w coraz efektowniejszych rozwiązaniach,
dlatego możemy być pewni, że takie sprzęty 
będą się pięknie prezentować. 

TAPETA REDRO.PL
             NR.100797411 



ROZKWITNIJ NA NOWO

TAPETA REDRO.PL
             NR.462378358 

TAPETA REDRO.PL
             NR.172061876 

Moda na floralne akcenty jest wciąż żywa. Kolorowe kwiaty pozwolą nam nie tylko wprowadzić 
do wnętrza przytulną atmosferę, ale sprawią także, że natura znajdzie się na wyciągnięcie 
naszej ręki. Do wyboru jest wiele różnych wzorów– nowoczesne, inspirowane barokowym 
malarstwem czy nawiązujące do botanicznych rycin w stylu retro. Jeśli marzymy
o spektakularnej metamorfozie, koniecznie postawmy na floralną fototapetę. 



FOTOTAPETA REDRO.PL
             NR.7652599 




