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44 Oko w oko z oknem

44
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– TEMAT NUMERU: pomysłowe
okienne dekoracje
Stół niecodzienny – stylowe
nakrycia na każdą okazję
Uniwersalna sklejka – doskonały
materiał na ściany, meble i dodatki
Lato na salonach – wprowadź
kolory do swojego domu
Pamiętajcie o balkonach – dwie
propozycje wiosennej metamorfozy
Czas kołysania – balkonowe
leżaki, leżanki i hamaki

PORADNIK

76 Architekt radzi – projekty mieszkań naszych czytelników

77 Pomysły Blum na praktyczną
kuchnię – poradnik firmy
80 Przestrzeń odzyskana – urządź
funkcjonalną kuchnię z IKEA:
mobilne wyspy i pomocniki

96

52

106

– zrób to sam: niezwykłe pisanki
86 Roślinne wywczasy – jak przygotować kwiaty doniczkowe do lata
na balkonie

ZAKUPY

86

88 Dwa gołąbki – piękne przedmioty
z ptasimi motywami

90 Za jednym dotknięciem...

SEZON

– sterowanie domem za pomocą
pilota lub smartfona

58

8 Lampa z misją – nasz hit:
oświetlenie, które nie tylko
rozjaśnia mrok, ale także...
oczyszcza powietrze
112 Kawa dla łasuchów – smakołyki,
w których ważną rolę odgrywa
kawa

Zamów roczną
prenumeratę

PREZENTACJE

94 Praktyczny i romantyczny

!

– kredensy w dwóch kategoriach
cenowych
98 Pełna integracja – kuchenne AGD
typu 2 w 1, a nawet... 3 w 1
102 Grunt to zdrowie – podłogi
przyjazne domownikom i środowisku

106 USB: 3 literki, a jaka zabawa
– miniurządzenia zasilane z komputera

108 Rozmaitości – dla domu i rodziny

10 Domek na drzewie – wnętrze,

w którym głównym materiałem
zaoszczędzisz
wykończeniowym jest sklejka
20 Nasze korzenie – klimatyczne
mieszkanie w przedwojennej
zł
warszawskiej kamienicy
32 Skarby z piwnicy – z cyklu „Urządź
z nami pierwsze mieszkanie: 32 m kw.
str.
zaaranżowane niewielkim kosztem

INNE

13

98

Zdrowy dom

84 W odświętnej skorupce

42 Rzecz Doskonała – plebiscyt,
w którym wybieramy najlepsze produkty

110

To nam się podoba!

110 Prenumerata – „Cztery Kąty” taniej
i prosto do domu

114 Adresy – sklepy, producenci, projektanci

!

Ciekawe rozwiązania

