SPIS TREŚCI

INSPIRACJE
52 Powrót do przeszłości

!

34
4

– TEMAT NUMERU: postaw na retro,
czyli postarzane drewno, lustra,
ceramika, tkaniny i metal
64 Zieleń hitem 2017 – ciekawe
aranżacje z najmodniejszym kolorem
w roli głównej
68 Lek na spokojny sen – całkowita
metamorfoza nieefektownej sypialni
70 Mniej znaczy więcej – łazienki
w stylu minimalistycznym

PORADNIK

74 Architekt radzi – projekty mieszkań
naszych czytelników

75 Pomysły Blum na praktyczną
kuchnię – poradnik firmy
78 Edison by nie uwierzył – urządź

96

52

funkcjonalną kuchnię z IKEA:
projektujemy oświetlenie
82 Koniec zimy! – hiacynty, zwiastuny
wiosny
84 Postaw na ogród – ściany pełne
roślin, czyli zieleń wertykalna

ZAKUPY

86 Szkło w formie – kolorowe

SEZON
! 6 Sztuka
imitacji

naczynia i dodatki

! 88 Godne zaufania – inteligentne AGD

– nasz hit:
płytki ceramiczne udające
drewno i boazerię

opanowuje nasze kuchnie

92 W strugach deszczu – kupujemy

8 Zaproś wiosnę do domu

51

– 29 pomysłów,
które poprawią nam nastrój
104 Z jajem – oryginalne naczynia
na wielkanocny stół i sprawdzone
przepisy na sosy do jaj

PREZENTACJE
prywatny azyl kobiety po przejściach

inspirowany góralską chatą

34 Odkryte piękno – odnowione
wnętrze w starej kamienicy

42 Prezenty od losu – w cyklu „Urządź
z nami pierwsze mieszkanie”: 48 m kw.
na zmodernizowanym poddaszu

Zdrowy dom

96
100

KUPONY
RABATOWE

ZNIŻKI

18 Nareszcie czuję, że jestem
u siebie – jasne mieszkanie jako

24 Z miłości do gór – oryginalny dom

84

do

80
str.

%

108

To nam się podoba!

102
106

deszczownicę, która zapewni nam
relaksacyjny natrysk
Bogate wnętrze – szafki i systemy
ułatwiające przechowywanie
kuchennych zapasów
Gdzie tkwi haczyk? – zabawne
wieszaki
Rozmaitości – dla domu i rodziny
Nie tylko od święta – dekoracyjne
akcesoria do jajek

INNE

108 Weekend zniżek – kupony
rabatowe: atrakcyjne zakupy
w sklepach w całej Polsce
112 Prenumerata – „Cztery Kąty” taniej
i prosto do domu
114 Adresy – sklepy, producenci,
projektanci

!

Ciekawe rozwiązania

