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Ruhunuzu Aydınlatın

SELETTI EGG OF COLOMBUS
Bir tabureden çok
daha fazlası

Saide Itır Deveci

MAKARON
TADINDA

HER DAİM CAZİP VE İÇ AÇICI RENK PALETİYLE YAŞAM ALANLARININ ENERJİSİNİ
YÜKSELTEN PASTEL TONLARI, MOBİLYADAN AKSESUARA, AYDINLATMADAN,
MIUTFAK EŞYALARINA KADAR UZANAN FARKLI ÜRÜNLERLE TAHTINI
KORUMAYA DEVAM EDİYOR. KIŞIN KASVETİNİNDEN KURTULUP, BAHARI
MAKARON TADINDA KARŞILAMAK İSTİYORSANIZ BU ÜRÜNLER TAM SİZE GÖRE.
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MAKASTOOL
LI-VING Antonio Lauriola,
Nicola Troiano ve Vito
Vero'nun kurduğu, iç tasarım
unsurlarının tasarımını,
üretimini ve satışını
gerçekleştiren bir İtalyan
tasarım stüdyosu. LI-VING’in
güçlü bir estetik anlayışına
dayalı nesneleri dekorasyon
dünyasına renkli bir ışık
getiriyor.Tasarım, mimari
ve el becerisi deneyimine
sahip LI-VING ekibin
yaratıcılığının ürünü olan
Makastool tabureler eğlenceli
bir atmosfer vadediyor.
İki farklı "boyutu" ve farklı
renkleri - eflatun, çikolata,
misket limonu yeşili ve açık
mavi - bulunan Makastool,
Fransızların meşhur
kurabiyesi makarondan aldığı
ilhamını yaşam alanlarına
yansıtıyor. Yemek dünyasını
tasarım dünyasıyla birleştirme
sezgisinden ortaya çıkan bu
tabureler, ustaca tornalanmış
ve tamamen renksiz cila
ile boyanmış ayaklarından,
deri veya su geçirmeyen,
kire dayanıklı boyaya sahip
mikrofiber kumaşla kaplanmış
oturaklarına kadar ince
ayrıntılarla tasarlanmış. Bu
yaratıcı süreç sadece belirli bir
yemeğin bir mobilya parçasına
"dönüştürülmesiyle" sınırlı
olmaktan ziyade, hem yakın
hem de uzak yerlere bakarak
zamanın mutfak trendlerini
yakalıyor. (www.li-ving.com)

Seletti’nin Egg of Colombus koleksiyonundaki
baharın müjdecisi pastel renkteki sarkıt
lambalar, evinize renk katacak. Birbirinden
çekici renk seçenekleriyle üretilen bu aydınlatma
koleksiyonu sayesinde mekanlarınıza
sakinleştiren bir etki yaratabilirsiniz. Pomstore.
net’te satışa sunulan geri dönüşümlü kağıt
kullanılarak üretilen
lambalar, çevreci
tutumuyla da
dikkat çekiyor.

Aksesuarlara
renkli bir dokunuş

CRATE &BARREL + MOLTON
BROWN + OLIVER BONAS
Crate & Barrel’ın sunduğu, Murano
işliğiyle yapılmış Aquatic Kase özel bir
sofra sunumunda kullanılabileceği gibi,
şık bir dekoratif obje olarak da mekanları
renklendiriyor. Molton Brown’un dünyanın
birçok farklı bölgesinden elde ettiği egzotik
bitki esansları ve yağları harmanlayarak
hazırladığı mumlar renkleriyle de büyülüyor.
İngiltere’nin ünlü tasarım markası Oliver
Bonas’ın pastel renkli retro valizleri ise
eşyalarınızı saklamak için şık dekoratif
çözümlerden biri.

Evlerde bahar cıvıltısı

MOISSONNIER L.XIV
Ünlü Fransız MOISSONNIER markasına ait bu koltuk, pastel
tonlarında bir yaşam alanı yaratırken seçilebilecek en prestijli
parça. Şeker pembesi tonlarına mükemmel uyum gösteren
beyaz sırtlık bölümündeki kuş motifleri romantik bir hava
estirirken, baharın cıvıltısını evlerinize taşıyor. Koltuk ahşap
ayaklarıyla natürel bir şekilde tamamlanmış.
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Pastel Renklerle
Dekorasyon
Pastel
vurguları
alabildiğine
beyazla
kullanın

1

Modern ve ferah tarzda, neşe
dolu bir görünüm için, dilediğiniz
kadar pembe, uçuk mavi, nane
yeşili gibi pastel renk kullanırken
bunları hatırı sayılır yoğunlukta
beyazla kombine edebilirsiniz.
Beyaz mobilyalar, beyaz duvarlar
ve hatta beyaz zemin pastel
renklerin açığa çıkmasını sağlar ve
doğal ışığı güçlendirir. Özellikle
vintage aksesuarlar bu kombineleri
yaparken çok işinize yarayacak.
Tablolarda, aydınlatmalarda ve
tekstil ürünlerinde uçuk sarı ve açık
somon renklerini kullanarak bu
tarzı evinize yansıtabilirsiniz. Bit
pazarları, antikacıları ziyaret ederek
hayal gücünüzü kullanabilirsiniz.
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Gri
tonlarına
yer açın
Pastel renkleri kullanmak istiyor,
ancak pamuk şeker kıvamında
bir tarza kaymaktan endişe
ediyorsanız yumuşak gri tonlarda
boyanmış duvarlarla güçlü
bir zemin elde edebilirsiniz.
Yumuşak gri veya bej-gri
karışımı, hemen hemen diğer
tüm renkler için son derece özgür
bir alan yaratırken tabloların
muhteşem görünmesini sağlar.
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Büyük
parçaları
renklendirin
Klasik mobilyalar evinizin vazgeçilmez
parçaları olabilir, ama zaman zaman
bazı şeyleri renklendirmek çok farklı
bir etki yaratır. Hızlı bir renk değişimi
için, bir kütüphanenin veya vitrinin
iç kısmını yeniden boyayabilir ve
mevcut eşyalarınızı kullanarak yeni
bir görünüm yaratmak üzere masa
örtülerini, abajurları ve yastıkları ön
plana çıkarabilirsiniz. Sofistike bir
görünüm elde etmek için bir veya iki
pastel ton seçmeyi deneyin.
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İşe
desenden
başlayın
Yeni dekorasyon planınıza
nereden başlamanız gerektiğine
bir türlü karar veremiyorsanız,
sevdiğiniz bir kumaş veya
halı kataloğunu alarak işe
başlayın. Deseni çıkış noktası
olarak kullanın ve odanın
diğer yerlerinde aynı renkleri
kullanın.
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6

Sanattan
ilham alın

Sakin ve
huzurlu bir
yatak odası
yaratın

Bir odayı çekip çevirmenin başka
bir harika yolu da sevdiğiniz
bir tablodan yola çıkmaktır.
Hoşunuza giden resim veya
baskıdaki muhteşem pastel tonlar,
yastıklarınızı, kilimlerinizi ve
diğer tekstil ürünlerinizi seçerken
size ilham verebilir. Odanın
başka bir yerinde, tabloda en az
kullanılan bir rengin tekrarlanması,
profesyonellerin genellikle bütünsel
bir görünüm elde etmek için
başvurdukları bir püf noktasıdır.

Pastel renkleri sakinlik etkisi yarattığı
için yatak odalarınızda rahatlıkla
kullanabilirsiniz. Beyaz, bej ve gri gibi
renklerle oldukça uyumlu olan bu
renkler hem çok gözünüzü yormayacak
hem de odaya hoş bir canlılık
getirecektir. Doğru kullanıldığında
oldukça sevimli ve şık duran pastel
renkler huzurlu bir uyku için yeterli
olacaktır. Beyaz ahşap bir yatak başlığını,
uçuk pembe bir yatak örtüsüyle ve farklı
pastel renklere sahip desenli yastıklarla
tamamlayabilirsiniz.

