W numerze kwietniowym

S

wdzięku kieliszki
Pełne wdzięk
i podstawki do jajek
propozycji
– 11 prop

pis treści
Wielkanoc u Mileny
i Piotra to pięknie nakryty
stół i efektowne ozdoby
harmonizujące ze stylem
modern classic, w jakim
urządzili swoje rodzinne
gniazdko, oraz…
wszechobecny kolor
kaczego jaja!
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Kilka słów na dobry
początek miesiąca
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świąteczne strojenie domu
Dobierz wielkanocne dekoracje
do charakteru salonu, kuchni i sypialni
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Wybieramy Kobietę
z pasją 2016
Weź udział w zabawie i wygraj
atrakcyjną nagrodę

Sukces murowany
Ceglana ściana w sypialni?
Tak! Może być przytulnie

)#*&)

76
80

13 pięknych
witryn
3 atrakcyjne łazienki
z wannami wolno stojącymi
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Z głową przechowane
Mała garderoba, która dużo
pomieści, czyli sprytne sposoby
na porządek w szafie
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Pastelowa paleta
Mieszkanie jak akwarela
to marzenie niejednej z nas...
Czy wiesz, że pastelowe wnętrza
były modne już w XVIII wieku?
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Wiwat życie!
Podpowiadamy, jak stworzyć
wyjątkową atmosferę, by święta były
jeszcze piękniejsze, a wiosna na dobre
rozgościła się w naszych domach

Lepsze powietrze
Radzimy, jak zadbać
o zdrową atmosferę w domu

Farsz. Fantastycznie!
Podajemy sprawdzony
przepis na faszerowane jajka,
a do tego kuchenne dodatki,
które uprzyjemnią gotowanie!
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Dla jaj!
Zwykłe jajko na miękko
w niezwykłej oprawie – czyli
najciekawsze kieliszki i podstawki
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Kolory do rzeczy
Ola, artystka, malarka
i doskonała kucharka, uwielbia
pastelowe naczynia – zobacz jej
imponującą kolekcję!
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zdjęcia: M. Skorupski (okładka), M. Czechowicz, serwisy prasowe ﬁrm
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CZEKAMY
NA E-MAILE

od Was

Stale coś zmieniasz w mieszkaniu? Interesujesz się
aranżacją wnętrz? Masz pasję, a może coś zbierasz?
Przyślij do nas e-mail. Napisz kilka słów o sobie,
dołącz zdjęcia domu, swoich zbiorów lub prac.
Niech Czytelniczki Mojego Mieszkania Cię poznają!
Czekamy pod adresem: mojemieszkanie@grupazpr.pl
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Przytulnie po skandynawsku
Wnętrzarska podróż
w czasie do lat 50. XX wieku
w najlepszym guście
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Czas odnowy
O tej porze roku chętnie
myśli się o zmianach we wnętrzu.
Służymy nowinkami!
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Szafirowe przebudzenie
Zanim pojawią się na rabatach,
cieszymy się nimi w domu. Wiosenne
kwiaty w skandynawskiej stylizacji
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oraz dodatki
m
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mieszkania
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Kacze jajo w rodzinnym
gnieździe
Styl modern classic (czy nowojorski)
w wydaniu Mileny i Piotra – jasno,
świetliście i elegancko
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Moje ekspresowe DIY
Monika nie zabiera się
do prac, których nie może skończyć
w jeden wieczór, ale jej błyskawiczne
projekty cieszą oko!
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Święto na stole
Jest okazja, żeby zaszaleć
z aranżacją stołu! Zastawa, tekstylia,
dekoracje w wielkanocnym wydaniu
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Efektowny stół, np. z kolekcji K31
(Klose.pl) o ciepłym odcieniu buku
twardzielowego, dodający wnętrzu
przytulności, to cudowna baza dla
wielkanocnych biesiad z bliskimi.
Zwróć uwagę na rysunek słojów,
który pozwala na nowo odkryć
związek człowieka z naturą. Na str.
70 – stoły świątecznie ubrane
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Następny numer ukaże się

kwietnia

Zapraszamy na naszą stronę iinternetową
Z

www.mojemieszkanie.pl

Znajdziesz tam między innymi:  efektowne, stylowe wnętrza  modne
dodatki, dzięki którym Twój dom zyska wyjątkowy klimat  podpowiedzi,
jak wygodnie i ładnie mieszkać  rady specjalistów  Klub Kobiet z Pasją

