Pressemeddelelse

2019 trend guide:

En naturlig stil til det glade hjem

Forskøn dit hjem med naturligt interiør for
at afsløre din sande personlighed og skab en
hjemlig stil med jordfarver, en følelse af ro og
en afslappet atmosfære.
Det internationale boliginteriør brand
Bloomingville
forudsiger
en
naturlig
trend for 2019 og tilbyder en hyggelig
udendørsstemning til alle hverdagens
designere. Kreativ chef, Helene Fast, der har
arbejdet i branchen i mange år, glæder sig over at præsentere den
nyeste kollektion fra Bloomingville, som hun kalder det; en kollektion
af liv, varme, balance, enkelthed og nordiske detaljer.
”Vi bruger en palet af jordfarver og naturlige elementer, der skaber en jordnær og

Grønne miljøer
Bloomingvilles kollektion stammer fra den nordiske designtradition
og bygger således videre på det naturlige og skandinaviske
udtryk med et strejf af den velkendte elegance, der karakteriserer
Bloomingvilles designs.
”Den nye trend er baseret på at flytte naturen indenfor; alle mulige slags urtepotter og
planter kombineres med vores interiør og integrerer farver, der er inspireret af naturen
og fremmer fredfyldte rum og følelse af lykke”, siger Helene Fast. Helene Fast

byder sæsonens naturlige trend velkommen og deler gladeligt
hendes bedste designtips: ”Lad de varme, naturlige designs stå frem og gøre
indtryk med deres fine, originale detaljer. Brug rå, naturlige materialer som bambus, jute og
rattan kombineret med masser af grønne planter for at skabe en personlig indretning og et
perfekt, afslappet udtryk i dit hjem”.

afslappende atmosfære i hjemmet. Det er vejen frem i 2019, hvis du vil tage del i trenden om
at kombinere en udendørsstemning med omgivelserne indenfor”, fortæller Helene

Fast.
Naturlig atmosfære
En gennemført naturlig følelse er nøglen til interiør trends i 2019
og fra Bloomingville opfordres der til at inddrage flere forskellige
naturmaterialer sammen med grønne planter og elegante home
accessories, der vil passe ind i alle kroge af hjemmet.

Fantastiske bambus
I år er hovedingrediensen i boligindretningen en endeløs kombination
af rene og naturlige tone-i-tone farver, der giver en velafbalanceret
atmosfære. Det stærke og bæredygtige bambusmateriale får ekstra
opmærksomhed i 2019 på grund af dets evne til at skabe et eksotisk
og hyggeligt look. Det giver det perfekte udtryk på terrassen og
passer samtidigt skønt sammen med mange forskellige indendørs
accessories.

”Mens en variation af planter skaber en rolig og afbalanceret følelse blandt hjemmets home
accessories, viser også køkkentrends en tendens til at bruge naturlige looks og organiske
former. Sørg for at mixe forskellige mønstre og materialer som for eksempel de uundgåelige
træredskaber og den håndlavede keramik i varierede glaseringer”, fortsætter Helene

Fast.

De kommende trends for 2019 viser sig som en hyldest til alt der er
naturligt og smukt, og manifesterer Bloomingvilles kærlighed til den
nordiske, enkle livsstil og det glade hjem. Dyk længere ned i de nye
trends i Bloomingvilles SS19 kollektion på:
www.bloomingville.com/press og bliv inspireret til en sæson af
naturlige tendenser. For mere information eller et presse-login,
kontakt venligst press@bloomingville.com.

Bloomingville er en international boliginteriør virksomhed, grundlagt i 2000. Dybt forankret i den danske æstetiske tradition tilbyder Bloomingville
nutidigt design til fornuftige priser, og leverer glædelige forandringer til hverdagens designere over hele verden.

