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O cieple, gdy zima na świecie. Poduszki 

 

Poduszki mogą zadziałać cuda we wnętrzach. Zapewniają miękkość i komfort, a ich kolor  

i wzory tworzą atmosferę i podkreślają osobisty styl. Nowe poduszki czy poszewki to szybki 

sposób na odświeżenie pokoju zawsze, kiedy tylko pojawi się ochota na zmiany. 

Koronkowe czy haftowane poduszki spełnia tę funkcję. 

* 

Poduszki dekoracyjne, koronkowe to świetne rozwiązanie w dekoracji mieszkań, doskonale 

zaprezentują Twój styl i sprawią, że wnętrze będzie jeszcze przyjemniejsze. Dodadzą ciepła. 

* 

Poduszki w różnych stylach wystroju wnętrz: 

➢ Styl prowansalski  

Sielski, a zarazem romantyczny klimat powinien panować w każdym wnętrzu urządzanym 

w stylu prowansalskim. Poduszki w tym stylu doskonale pasują do wnętrz stylizowanych 

na te z południowej Francji. Są  pięknym dodatkiem dopełniającym wystrój  sypialni, 

salonu, a także kuchni. Kwiatowe motywy, pełne wdzięku kokardki, falbanki pozwalają 

poczuć domową, ciepłą atmosferę. Dekoracyjne poduszki zapewniają fantastyczny wygląd 

oraz pełnią funkcjonalną rolę. Zapewniają komfort podczas wypoczynku, mogą ozdabiać 

krzesła, kanapy, fotele i również podłogi, gdzie posłużą jako wygodne siedziska. 

➢ Styl nowoczesny 

Styl nowoczesny kojarzy się z minimalizmem i prostotą. Nie oznacza to jednak, że 

nowoczesny salon ma być pozbawiony poduszek. Wręcz przeciwnie. Według założeń 

modernizmu ma być wygodną „maszyną do mieszkania”, a co da większy komfort niż 

oparcie zrobione z miękkiej poduszki? Wybierając poduszki w nowoczesnym stylu, warto 

postawić na modele o prostym kształcie z obszyciem  bez ornamentów i falban. Nowoczesne 
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poduszki będą dobrze wyglądały nie tylko na salonowej sofie, można je położyć na 

jadalnianych krzesłach oraz  na fotelu w gabinecie. 

➢ Styl vintage 

Takie poduszki charakteryzują się obecnością przeróżnych motywów. Mogą to być wzory 

kwiatowe, przedstawiające kolorowe pąki róż lub bukiety, wiejskie pejzaże, eleganckie 

kobiety, pierwsze automobile, bicykle. Warto pamiętać o jednym - aby kompozycja  

z poduszek vintage była odpowiednio wyeksponowana, najlepiej postawić na te o jasnych, 

pastelowych kolorach, odcieniach bieli, beżu, ecru bądź pudrowego różu. 

➢ Poduszki marynistyczne 

Tekstylia  w stylu marynistycznym to nieprzemijający trend  zarówno w modzie, jak  

i w dekoracji wnętrz .Poduszki w stylu marynistycznym dobrze się sprawdzą w salonie, 

gabinecie i pokoju dziecka Morskie elementy to wzory związane z żeglugą - żaglowiec, 

latarnia morska, koło ratunkowe, kompas, a także piraci. Lina żeglarska to gruby sznurek 

przewleczony przez krawędzie poszewki. 
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Przedstawiam  koronkowe, delikatne,  motywy kwiatowe na moich poduszkach a także 

hafty i aplikacje. 

Mirosława Stępień 


