Dekoracje na Wielkanoc – inaczej
niż zwykle!
Wielkanoc już za tydzień, jeśli jeszcze nie masz pomysłu, jakie
dodatki wybrać na świąteczny okres, ten wpis jest dla Ciebie.
Podpowiadamy, jak szybko i na ostatnią chwilę udekorować
mieszkanie, jednocześnie uzyskując efekt inny niż dotychczas.

Dodatki inne niż wszystkie!
Jeśli tak jak my, jesteś fanem oryginalnych dekoracji domowych, zakochasz się w
dodatkach, które proponujemy na Wielkanoc. Są one nie tylko piękne,
wyróżniające się spośród tradycyjnych, opatrzonych już bibelotów, ale także
ekologiczne. Wszystkie z nich powstają bowiem z plastiku pochodzącego w 100%
z recyklingu – polietylenu. To niesamowicie trwały materiał, dzięki czemu
decydując się na zakup jakiejkolwiek ozdoby, otrzymujesz produkt na długie lata,
bez konieczności wymiany aranżacji świątecznej każdego roku.

Nie tylko torba!
Wydaje się nudna, nieciekawa, mało funkcjonalna. Nic bardziej mylnego! Lizzy
Bag to produkt prosto z Holandii, w której ekologia gra pierwsze skrzypce, a

nowoczesny design ma niewiele mniejsze znaczenie. Z połączenia tych dwóch
czynników powstała torba, której możliwości wykorzystania są ogromne, od
tradycyjnego pojemnika na zakupy wielokrotnego użytku, po niebanalną donicę.
Kolejną, równie oryginalną propozycją, jest torba T-basket. Wiele kolorów i
rozmiarów czyni z toreb uniwersalne pojemniki, które odnajdą się w wielu rolach,
również jako stylowe, wielkanocne dodatki na parapet lub stół.

Porządek musi być!
Jeśli Wielkanoc, to oczywiste są świąteczne porządki. Aby umilić sobie domowe
prace, warto postawić na cieszące oko akcesoria, takie jak misa Jill. Nie tylko
funkcjonalna i praktyczna, ale także piękna i stylowa, stanowić będzie dekorację i
pojemnik na wodę w jednym, a po skończonej pracy stanie się oryginalną
kosmetyczką. Pomocny może okazać się również kosz Rubin Tub
Square, idealny na czyste pranie. Jak sprzątać, to z finezją!

Rozświetl Wielkanoc
Oświetlenie domu w okresie świątecznym jest równie istotne, tym bardziej przy
panującej obecnie pogodzie, przy której wciąż brakuje nam promieni słonecznych.
Warto postawić na klimatyczne lampy polskiej produkcji, które wyróżniają się
nie tylko oryginalnym wyglądem, ale także ekologicznym procesem produkcji.
Przy tym wszystkim są niezwykle trwałe, łatwe w utrzymaniu czystości i lekkie,
dzięki czemu przemieszczanie ich w obrębie mieszkania stanie się czynnością
przyjemną i szybką. Poznajcie Moona i Egga – bohaterów tych świąt!

Co wybierzecie dla siebie?
Zakupy w Internecie to dzisiaj codzienność – oszczędność
czasu, siły, cierpliwości, a bardzo często i pieniędzy. Nie
musisz wychodzić z domu, by kupić donicę, lampę, a nawet
fotel. W makeithome.pl znajdziesz wszystko, czego szukasz
dla domu i ogrodu – niekończąca się skarbnica oryginalnych
inspiracji stoi przed Tobą otworem!

