
Canapea Lido
Pernă Alvito
Măsuță de cafea neagră din sticlă
si metal
Puf rotund alb antic
Canapea cu colț maro din piele

Noptieră neagră din lemn de pin
Bufet inferior maro din lemn de
stejar
Canapea modulară de colț verde,
din catifea

Canapea cu colț galben muștar
din catifea
Canapea Vinc 2
Puf rotund roz din catifea
Canapea cu colț maro din piele

Suport lumânări negru din fier

Lustră Popo 6

Veioză maro din bambus

Lustră Vanwerk 41

Lustră neagră din bambus

Etajeră neagră din oțel

Ramă foto neagră din MDF

Vază transparentă din sticlă

Vază decorativă maro din lut

 

   

Bună, $[FNAME|Customer|Guest]$,

Sunt curios de un lucru: ești team ceai și păturică sau team ciocolată caldă și

păturică? Oricum ar fi, zilele mai scurte de iarnă și vremea rece de afară ne

duc cu gândul la hygge sau cum reușesc danezii să fie fericiți în ciuda lungilor

zile scandinave întunecate.

Pentru ei, acasă nu e un simplu loc unde se reîntorc de fiecare dată. Acasă e

un sentiment aparte, e spațiul sigur care le aduce confort și care le găzduiește

sufletul. De aceea, hygge înseamnă un cumul de detalii personale care fac din

acasă locul în care te simți cel mai bine. Un loc „confortabil, plăcut, frumos și

bun”, dacă ar fi să ne luăm după definiția din dex.

Cum să îți creezi atmosfera hygge la tine acasă în câtiva pași?

Să fie cald și confortabil. Amenajează-ți un colț de living special pentru

tolănit alături de cei dragi, la maratoane de filme sau reality-shows preferate.

Păturile moi și pufoase și pernuțele fac parte, obligatoriu, din decor. La fel și o

lampă cu lumină caldă și o măsuță de cafea simpatică, pe care să îți odihnești

cana de ceai, cafea sau chiar vin fiert deja. Uite niște elemente din shop-ul

Roomzia care ar contribui foarte frumos la o amenajare hygge.

Rămâi conectat la natură. Deși vom petrece mult timp în casă, e important să

rămânem conectați în mod constant la energia din natură. De aceea, stilul

hygge pune mult focus pe obiecte de mobilier cu elemente din natură și

materiale cât mai naturale, precum lemn, in, bambus. Totul, în concepția

hygge, este cât mai raw și mai puțin procesat, așa că detaliile unice date de

natură sunt cele care fac diferența.

Păstrează culori neutre, calde, pastelate. Hygge este și despre simplitatea

lucrurilor și trăirilor, astfel că cele mai potrivite culori pentru a te relaxa și a te

binedispune sunt cele calme și luminoase, precum gri, bej, nuațele pastelate

de roz sau galben.

Joacă-te cu luminile ambientale, de la diferite lămpi amplase corect sau

luminile integrate inclusiv în podea până la o mulțime de lumânărele sau chiar

un șemineu, dacă îți permite spațiul. Ideal este să recreezi lumina naturală

sau, de fapt, să te îndepărtezi de lumina artificală clasică, ce poate deveni

obositoare la un moment dat.

Integrează-ți propria personalitate și adaugă elemente care să îți însenineze

zilele de iarnă. Poate un gallery wall cu artiștii favoriți. Poate un colț cu un pick-

up și colecția de viniluri sau un colț de citit, numai bun de petrecut după-

amiezile reci.

Eu, alături de echipa mea, îți stăm la dispoziție dacă ai nevoie de ajutor cu

amenajarea casei tale. Iar dacă ai un subiect despre care ai vrea să scriem în

edițiile următoare de newsletter, doar dă-ne reply aici. 😊

Contactează-ne aici

Răzvan de la Roomzia 

Răzvan Cherț 
Fondator | Roomzia
email: razvan.chert@roomzia.ro
mobile: 0752-172.340
website: www.roomzia.ro

   

Hai să fim BFF și pe social media 
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