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1.

blog

HIPER

Iza Zięba miłośniczka dobrego designu, prowadzi blog
www.finchathome.pl

2.

HIPERBLOG poświęcony designersko-wnętrzarskiej blogosferze oddaliśmy pod opiekę nie komu innemu,
jak blogerce. Rodzynki z blogosfery to wybrane przez Izabelę Ziębę najbardziej inspirujące wątki z polskich
blogów dotyczących wystroju wnętrz, trendów w designie, projektowania i DIY – Do It Yourself (zrób to sam).
Jeszcze więcej inspiracji znajdziesz na www.czasnawnetrze.pl/hiperblog

Lampa
industrialna
– przepis.
Dla architektki
wnętrz
Katarzyny Gal
nie ma rzeczy
niemożliwych.
Dla swoich
klientów Kasia
własnoręcznie
wykonała
ciekawą
industrialną
lampę,
a z czytelnikami
swojego bloga
podzieliła się
instrukcją,
jak ją wykonać.

10 | czas na wnętrze

HOME GLAMOUR NOW
homeglamournow.blogspot.com

REFRESZING

refreszing.blogspot.com

Metamorfoza
starych
taboretów.
Paulina Pinka
ma niezwykłą
pasję – uwielbia
design lat 60.
i odnawia stare
meble.
Jej własnoręcznie
wykonane
projekty,
jak ten kolorowy
taboret,
mają w sobie
wiele uroku.

Drabina
na taras – DIY.
Dorota
Lewandowska
to prawdziwa
złota rączka,
a jej blog
to istna
kopalnia
ciekawych
projektów
w stylu
„zrób to sam”.
Drabina
na taras
wykonana
według
pomysłu
blogerki może
posłużyć
jako podpora
dla roślin
lub lampek
ogrodowych.
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BABA MA DOM
babamadom.pl

HOME LIKE I LIKE

4.
6.

ZOYKA HOME
zoykahome.pl

Podnóżek – DIY
Kto by pomyślał, że ten piękny podnóżek został wykonany ze skrzynki
po winie? Jego autorka Marta Michalak uwielbia styl glamour,
a na swoim blogu udowadnia, że elegancja nie musi być droga.

homelikeilike.com

Biurko IKEA na koralowych nogach – DIY. Luiza Wyganowska
jest fanką amerykańskiej estetyki we wnętrzach, pozostaje jej
wierna również we własnym domu. Blogerka pięknie przerabia
i stylizuje meble, tak aby odzwierciedlały jej ulubiony klimat.

ALE TU ŁADNIE

aletuladnie.blogspot.com

Komoda
w nowym
outficie.
U Karoliny
Augustyn
jest naprawdę
ładnie. Znalazło
się tu miejsce
na niebanalną
aranżacje
przestrzeni
dla dzieci,
ciekawą
kolorystykę
oraz znane
modele mebli
w całkowicie
nowych
odsłonach.

Zdjęcia i teksty z tych i wielu
innych polskich i zagranicznych
blogów obejrzyj na:
czasnawnetrze.pl/hiperblog

