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Interiørtrender 2020: Blue Resort
Dette er stilen som får oss til å drømme om sommer på sitt beste! Fargene er
hentet fra stranden og havet, og sammen med toner av blått blandes delikat
beige og brunt. Bli inspirert og la oss sammen sjekke inn på The Blue Resort!
Gjør om uteplassen til en behagelig lounge med Liana loungemøbler
(kommer i mai 2020). Møblene er laget av værbestandig kunstrotting og tåler
det til tider varierende norske sommerhalvåret. Legg behagelige puter i
stolene, plasser noe kaldt å drikke på sidebordet, som også kan brukes som
fotskammel, og nyt sommeren!

Smillan Two stripe pyntepute // Smillan Small pyntepute // Palma pyntepute
Heng gardiner opp utendørs! Har du for eksempel en pergola, fester du enkelt
gardinen øverst, i en gardinspiral. Begynner det å regne tas gardinene enkelt
ned fra spiralen om man lager et krokfeste. Dette er en enkel metode for å
skape en ekstra luksuriøs look i din lounge.

Hengekøye er kanskje det ultimate hagemøbelet for deg som bare vil ligge å
lese til lyden av fuglekvitter.

Invitér de nærmeste til en deilig sommerlunsj og dekk bordet med en stilig
duk. Uteduken Smillan er vannavstøtende og tørkes enkelt av med en klut. De
stilfulle nyhetene Vitality stoler i beige er gode å sitte i, kan enkelt stables og
er UV-behandlet slik at de ikke falmer i solen.

Tøyservietter gjør hver kuvert ekstra lekker, og sammen med en fin
serviettring blir det en komplett fin styling. Match gjerne duken med
serviettene.

Med et sommerlig sengesett som Palma kan du enkelt fornye soverommet for
sesongen. Pynt sengen litt ekstra med forskjellige pynteputer, populære
tekstiler nå er lin og bomull.

Eze pynteputer // Palma bomull sengesett // Smillan pyntepute
Blue details! Blått gir oss assosiasjon av friskt og rent vann, ta dette med inn
på baderommet med dekor og håndklær.

Bluespot // Pillar Coral pynt // Palm Leaf såpe

Kid Interiør er en landsdekkende tekstilkjede med et stort utvalg gardiner,
sengesett og andre nyttige interiørvarer til hjemmet ditt. Kid Interiør har mer
enn 140 heleide butikker over hele landet, en samlet omsetning på ca 1
milliard kroner og 1000 dedikerte medarbeidere som har som mål å fornye
det norske hjem.
Det er hyggelig med noe nytt, og det skal være enkelt å få til.
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