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НАСТРОЕНИЕ С ПОМОЩТА НА 
ЦВЕТОВЕТЕ – ИЗПОЛЗВАЙТЕ БОЯ!

Кой е най-лесният начин да обновим напълно един 
интериор без големи инвестиции? Да, разбира се, 
това е смяната на цветовете на стените, дори и не на 
всички от тях!
Мечтаете за слънчево настроение в дневната - 
направете поне една от стените жълта или оранжева!

Търсите морска свежест и прохлада за топла южна 
стая? Боядисайте я в красиво бледо синьо – така тя ще 
изглежда и по-просторна. Още повече, че една от най-
актуалните тенденции за тази година са пастелните 
цветове в интериора. Те създават уют и спокойствие и 
съвсем не са само за детските стаи. Ето вижте сами!

Ето какво предвижда Pantone за цветовете на 2015 
година (Pantone LLC е световен авторитет в света на 
цветовете от близо 50 години и една от агенциите, 
които след подробен анализ определят цвета на 
годината както в областта на модния дизайн, така и в 
интериора)

Искате да създадете усещането за градинска свежест и
зеленина - можете да постигнете това с малко саксии и
зелен фон на стената зад тях.

)

сн. www.interiordesigny.com

сн. decoraciondesalas.com

сн. nytimes.com
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Идеи от 
изложението в 
Милано

...ИЛИ ТАПЕТИ:
ЕФЕКТИ С ТАПЕТИ И ТЕКСТИЛ

Още по-бърз ефект можете да постигнете и само с 
текстил - един красив килим и две възглавници могат 
да са достатъчни, както можете да видите от спалнята 
на дизайнерката Nani Marquina. сн. Dwell

Ето как лесно можете да 
обновите вашата кухня без 
много инвестиции. Идеята и 
проектът са на дизайнера Alfredo 
Häberli, кухнята е „Pampa“ за 
Schiffini. Интересното при нея 
е концепцията за добавени 
елементи като този червен шкаф, 
който е не само много удобен, но и 
веднага преобразява кухнята...

сн. www.dwell.com

сн. www.archana.nl

сн. © Schiffini
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Как да го постигнем:

Ако ви харесва свежата дневна от първа страница, ние можем да 
ви помогнем да реализирате идеята у дома си! 
Жълтото петно на стената е боя Flügger 1323. Цената за два слоя 
е 2,73 лв./м2. Безвредна боя с устойчив цвят, който няма да се 
промени дори след години и която можете лесно да измиете при 
замърсяване.

Ето и нашите предложения за елегантен диван и пододящи 
декоративни възглавнички:

66 лв. 
Картината на стената обединява всички цветове в стаята, но тя може да бъде заменена с килим или пано - всичко 

зависи от вашите предпочитания, а ние ще ви помогнем да ги реализирате!

Знаем, че сте заети с работа и грижа за семейството и последното нещо, за което имате желание да мислите,
когато се приберете у дома, е списък с ремонтни дейности. Оставете тази задача за нас и ни позволете ние да се
погрижим за всичко!
Разгледайте предложенията ни – те може да ви вдъхновят с идеи за лесно и много достъпно обновяване. Обадете
ни се! Или посетете сайта и блога на на Хаусмайстер – там ще намерите още много идеи!

Лятото е времето за живот на
открито – може би се нуждаете 
от освежаване на терасата, 
градината или вилата? Ние можем 
да бъдем полезни – не само 
с много идеи, но и с дизайна, 
реализацията на проекта и 
цялостния ремонт.

диван с лежанка
4800 лв.

диван с лежанка
4 410 лв.

боя Flügger 1323 
два слоя
2,73 лв./м2

сн. www.thedesignfiles.net

сн. www.pinkpetuniapearl.com сн. www.pinkpetuniapearl.com

   46 лв.

40 лв.

    42лв.
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М О Я Т  Хаусмайстер 
Специално предложение:

Hausmeister е модерна компания за комплексни решения за 
дома и офиса, която трансферира водещия немския опит и добри 
практики за финансиране и цялостно управление на процесите 
по покупко-продажба, строителни ремонти, довършителни 
работи и поддръжка на имотите на работещите и заети градски 
хора в България

Прuносuтелят на настоящuя ваучер uма право да получu 
следнuте услугu прu преференцuални условuя:

• 5%	 еднократна	 отстъпка	 от	 нетната	 стоuност	 на	 всuчкu
ремонтнu u строuтелнu деuностu, осъщественu от
Hausmeister;

• Изгодно	 u	 бързо	 фuнансuране	 на	 строuтелен	 ремонт	 без
обезпеченuе до 50 000 лв., с одобренuе до 2 часа

• Включване	в	корпоратuвната	програма	за	лоялнu	клuентu	на
Hausmeister с допълнuтелнu възможностu за многократно
натрупване на отстъпкu;

• Индuвuдуалнu	 консултацuu	 на	 преференцuалнu	 ценu
за покупко-продажба на недвuжuмu uмотu, фuнансовu и
застрахoвателнu продуктu, архuтектурнu u uнтерuорнu
решенuя, строuтелно-ремонтнu деuностu, за коuто
модернuят градскu човек няма достатъчно време, желанuе и
компетентност.

Позgравu,
Ваш gоверен Хаусмайстер!

ВАУЧЕР ЗА УСЛУГИ НА 
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ

02/9 30 30    02/9 19 19
www.hausmeister.bg




