W numerze majowym
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Lampy jak kwiaty – efektowne
nawet wtedy,
edy, gdy nie świecą!
Najpiękniejsze
ajpiękniejsze wzory
w różnych
h kolorach i stylach

pis treści
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Maj w MM
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Dekoracyjne i praktyczne
Wszystko, co warto wiedzieć
o roletach okiennych

Kilka słów na dobry
początek miesiąca

Sezon na...

    

wiosnę w kuchni
Motywy kwiatów, motyli i ptaków
wprowadzą idealny klimat

6

Lampa zdobi!
Nad stół, stolik nocny
lub kawowy, kuchenny blat…
Dobierz ją tak, by stała się
prawdziwą dekoracją wnętrza

82

ABC stylu

12

Paisley zawsze modny
Orientalne esy-floresy
na naczyniach, tapetach,
tkaniach? O, tak! Dom dzięki nim
będzie zjawiskowo piękny

!  
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Domowa kajuta
Sypialnia w pięknych
błękitach i bielach z akcentami
morskimi

Kocham mój dom

26

Za głosem intuicji
Minimalistyczne mieszkanie
i romantyczna weranda – to dzieła
pana domu, Marcina. Wyszło
fantastycznie!

zdjęcia: Richard Gadsby/Narratives (okładka), P. Mastalerz, serwisy prasowe ﬁrm

36

Rodzinnie i praktycznie
Czworo domowników,, niecałe
50 metrów kwadratowych i mało
mebli – wygodnie i efektownie
wnie
u Kasi i Tomka

58

Scandi na Mazurach
ch
Biel, czerń, szarość
oraz cegła i wzory graficzne
ne
to składowe wystroju domu
u Alicji
i Jarka, którzy udowodnili, że styl
skandynawski jest przytulny
ny

48

CZEKAMY
NA E-MAILE

Podłoga to podstawa!
Piękne posadzki z drewna
w różnych odcieniach i stylach

"#

od Was

4

Dla duszy i ciała
Wygodne meble, przyjazne
AGD i uprzyjemniające codzienność
drobiazgi – przegląd nowinek
rynkowych

Do zobaczenia

96

Delikatność
Przed nami czas kwiatowych
kompozycji – tych dużych,
imponujących i skromnych,
lecz pełnych uroku…
Marynistyczne
Ma
wieszaki jako
wie
zapowiedź lata.
zap
Do holu, pokoju
dziecięcego,
dzi
sypialni!
syp

Wzory paisley zdobywają salony
– dosłownie! Zobacz ABC stylu

20
22

48

Relaks intymnie
Balkon i taras to latem
em
luksus nie do przecenienia.
a.
Jak urządzić swój azyl?
Klimatycznie i bez zbędnych
ych
kosztów. To da się zrobić!

!$

94

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!
ają!
Czekamy pod adrese
adresem: mojemieszkanie@grupazpr.pl
pr.pl

Jestem Aga
z Różanej Ławeczki
ki
Agnieszka jest ekonomistką
ką
z zawodu, lecz serce oddała
ała
starociom i pięknym dekoracjom.
racjom.
Spod jej rąk wychodzą
prawdziwe cuda!

72

3 łazienki
z WC

88

Różana Ławeczka
(to nazwa bloga),
a na niej Agnieszka
z głową pełną pomysłów…
Dziś zaprasza nas
do swojego domu
i pracowni. Dziękujemy!

   

Dobre zestawienia
ia

9 kwitnących
lamp

"     

Co ma wisieć…
…nie utonie – zwłaszcza,
jeśli powiesisz to na wieszaku
w marynistycznym stylu. Zobacz
te najpiękniejsze i najzabawniejsze

  

Atrakcyjny układ
Nietypowe okna dachowe

12
Balkon
i taras
– twoja
prywatna
oaza
relaksu

72

Sypialnia
a
z szumem
m
fal? Czemu
mu
nie! Morski
ki
dodatek
konieczny
y

36

Następny numer ukaże się

Kasia i Tomek
kochają styl
skandynawski.
Idealny, jak
mówią, do ich
małego mieszkania

5

maja

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

