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SIMPLELIFE 
 
 

Zdjęcie ogólne 
 

 
 

Od lewej do prawej 
 

komoda „Raw Materials” (www.rawmaterials.nl) 
wazon z kwiatkiem (www.sostrenegrene.com) 

karafka (www.paullelieveld.com) 
stołek (www.rawmaterials.nl) 

biało-brązowe krzesło (www.grandjohnson.com) 
dzianinowy pled (www.hm.com) 

stół (www.rawmaterials.nl) 
lampa (www.rawmaterials.nl) 

talerz i miska (www.rawmaterials.nl) 
duży dzbanek do herbaty (www.grandjohnson.com) 

mała drewniana ławka (www.rawmaterials.nl) 
duży zielony wazon (www.rawmaterials.nl) 

dywan „Module Design 33”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rawmaterials.nl/
http://www.sostrenegrene.com/
http://www.rawmaterials.nl/
http://www.grandjohnson.com/
http://www.rawmaterials.nl/
http://www.rawmaterials.nl/
http://www.rawmaterials.nl/
http://www.grandjohnson.com/
http://www.rawmaterials.nl/
http://www.rawmaterials.nl/


 

 
 

Zdjęcie szczegółowe 1 
 

 
 

dzbanek ocynkowany (www.rawmaterials.nl) 
tkanina Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 

kartki (www.restored.nl) 
filiżanka i spodek (www.sostrenegrene.com) 

dywan „Module Design 33”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com) 
 

Zdjęcie szczegółowe 2 
 

 
 

tkanina Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 
pled (www.bolia.com) 

tkanina zielona Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 
mała drewniana ławka (www.rawmaterials.nl) 

dywan „Module Design 33”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com)  

http://www.rawmaterials.nl/
http://www.wva.nl/
http://www.restored.nl/
http://www.sostrenegrene.com/
http://www.wva.nl/
http://www.bolia.com/
http://www.wva.nl/
http://www.rawmaterials.nl/


 

Tablica inspiracji 
 

 
 

Od lewej do prawej 
 

poduszka ze wzorem liści (www.fest.amsterdam) 
zielony wazon (www.rawmaterials.nl) 

jasnoniebieski wazon ceramiczny (www.frozenfountain.nl) 
dzianinowy pled (www.hm.com) 

stołek (www.rawmaterials.nl) 
książeczka z insektem (www.rawmaterials.nl) 

kartki i książeczka (www.restored.nl) 
karafka z kieliszkami (www.paullelieveld.com) 

duży gliniany dzbanek do herbaty (www.grandjohnson.nl) 
drewniany stół (www.rawmaterials.nl) 

marmurowy talerzyk (www.rawmaterials.nl) 
taca (www.rawmaterials.nl) 

dywan „Module Design 33”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.fest.amsterdam/
http://www.hm.com/
http://www.rawmaterials.nl/
http://www.rawmaterials.nl/
http://www.restored.nl/
http://www.paullelieveld.com/
http://www.grandjohnson.nl/
http://www.rawmaterials.nl/
http://www.rawmaterials.nl/


 

SWEETLIFE  
 
 

Zdjęcie ogólne 
 

 
 

Od lewej do prawej 
 

niebieska misa (www.covanderhorst.nl) 
puf (www.kwantum.nl) 

kielich (www.frozenfountain.nl) 
pled (www.fest.amsterdam) 

wazon w kształcie głowy (www.polspotten.nl) 
zegarek (www.hema.nl) 

podstawka pod świeczkę (www.bolia.com) 
figurki duchów (www.sixandsons.nl) 

mała, biała kula (www.bolia.com) 
poduszka (www.polspotten.nl) 

sofa (www.bedhabbits.nl) 
talerz (www.fest.amsterdam) 
karafka (www.kwantum.nl) 

mała filiżanka (www.sixandsons.nl) 
talerzyk (www.lennekewispelwey.nl) 

lampa w oknie (www.fest.amsterdam) 
podstawka pod tealight (www.fest.amsterdam) 

papuga (www.polspotten.nl) 
świecznik (www.serax.com) 

zielona poduszka (www.fest.amsterdam) 
ciemnoróżowa poduszka (www.fest.amsterdam) 

jasnoróżowa poduszka (www.polspotten.nl) 
kubek na podłodze (www.sixandsons.nl) 

pomarańczowa książka (www.frozenfountain.nl) 
lampa (www.kwantum.nl) 

dywan „Canvas 07”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com)  

http://www.kwantum.nl/


 

Zdjęcie szczegółowe 1 
 

 
 

zegarek (www.hema.nl) 
podstawka pod świeczkę (www.bolia.com) 

figurki duchów (www.sixandsons.nl) 
mała, biała kula (www.bolia.com) 

poduszka (www.polspotten.nl) 
dywan „Canvas 07”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com) 

 
 

Zdjęcie szczegółowe 2 
 

 
 

poszewka na poduszkę (www.ikea.com) 
tkanina Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 
tkanina Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 

niebieski pled (www.bedhabbits.nl) 
poduszka (www.polspotten.nl) 

dywan „Canvas 07”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com) 
 
 
 
 
 
 

http://www.wva.nl/
http://www.wva.nl/


 

 
 

Tablica inspiracji 
 

 
 

Od lewej do prawej 
 

niebieska misa (www.covanderhorst.nl) 
poszewka na poduszkę (www.ikea.com) 

pled (www.fest.amsterdam) 
niebieski pled (www.bedhabbits.nl) 

zielona poduszka (www.fest.amsterdam) 
różowa poduszka (www.polspotten.nl) 

różowy stolik poglądowy 
lampa (www.polspotten.nl) 

karafka i kieliszek (www.kwantum.nl) 
kieliszek i drewniana podstawa lampy (www.fest.amsterdam) 

wazon (www.frozenfountain.nl) 
mała, biała kula (www.bolia.com) 

szklane serce (www.storewithoutahome.nl) 
marmurowa płyta (www.bolia.com) 

mały puf (www.polspotten.nl) 
tkanina Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 

świecznik (www.serax.nl) 
wazon (www.polspotten.nl) 

zegarek (www.hema.nl) 
stołek (www.ikea.com) 

dywan „Canvas 07”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com) 
 
 
 
 
  

http://www.wva.nl/
http://www.ikea.com/


 

CLASSICLIFE  
 

Zdjęcie ogólne 
 

 
 

Od lewej do prawej 
 

krzesło Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 
stolik (www.paullelieveld.com) 

wazon (www.polspotten.nl) 
prześcieradła (www.ikea.nl) 

srebrne poduszki (www.bedhabbits.nl) 
złota poduszka ze wzorem (www.storewithoutahome.nl) 

złota poduszka w prążki (www.zarahome.com) 
złota poduszka w romby (www.bedhabbits.nl) 

koc (www.bedhabbits.nl) 
narzuta (www.zarahome.com) 
lampa (www.frozenfountain.nl) 
stolik (www.paullelieveld.com) 

dywan „Module 44”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com) 
 
 

  

http://www.wva.nl/
http://www.paullelieveld.com/


 

Zdjęcie szczegółowe 1 
 

 
 

sznurki do wiązania zasłon z Royal Collection Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 
tapeta Leopard van Nobilis 

tkanina Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 
tkanina Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 

puf (www.karwei.nl) 
dywan „Module 44”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com) 

 
 

Zdjęcie szczegółowe 2 
 

 
 

poduszka w prążki (www.zarahome.nl) 
poduszka ze wzorem (www.storewithoutahome.nl) 

koc (www.bedhabbits.nl) 
dywan „Module 44”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com) 

 
 

  

http://www.wva.nl/
http://www.wva.nl/
http://www.wva.nl/
http://www.karwei.nl/
http://www.bedhabbits.nl/


 

Zdjęcie szczegółowe 3 
 

 
 

talerz (www.h&m.com) 
karafka i kieliszki (www.covanderhorst.nl) 

dywan „Module 44”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com) 
  



 

Tablica inspiracji 
 

 
 

Od lewej do prawej 
 

puf (www.karwei.nl) 
tkanina Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 
krzesło Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 

chusta (www.zarahome.com) 
biała tkanina Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 
złota tkanina Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 

złoty koszyk (www.storewithoutahome.nl) 
sznurki do wiązania zasłon Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 

stolik (www.paullelieveld.com) 
lampa (www.frozenfountain.nl) 

złoty świecznik (www.zarahome.com) 
kieliszek (www.zarahome.com) 

książeczka (www.zarahome.com) 
poduszka (www.bedhabbits.nl) 

tapeta Leopard van Nobilis 
marmurowa płyta (www.serax.com) 

poduszka z białym wzorem (www.storewithoutahome.nl) 
wazon (www.kwantum.nl) 

poduszka w prążki (www.zarahome.com) 
chusta (www.h&m.com) 

dywan „Module 44”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com) 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.wva.nl/
http://www.wva.nl/
http://www.wva.nl/
http://www.wva.nl/
http://www.wva.nl/
http://www.h&m.com/


 

CITYLIFE  
 
 

Zdjęcie ogólne 
 

 
 

Od lewej do prawej 
 

lampa (www.tonone.com) 
chusta (www.bolia.com) 

książeczki (www.restored.nl) 
długopis (www.concreetmatter.nl) 

piramidka z kamieni (www.restored.nl) 
klepsydra (www.polspotten.nl) 
pled (www.meaengelgeer.nl) 

ramka na zdjęcie (www.loods5.nl) 
drewniany samochód (www.grandjohnson.nl) 

wazon (www.karwei.nl) 
naczynia na parapecie (www.grandjohnson.nl) 

srebrna kula (www.bolia.com) 
poduszka z nadrukiem (www.polspotten.nl) 
biała/srebrna poduszka (www.polspotten.nl) 

poduszka z nadrukiem (www.maeengelgeer.nl) 
dywan „Canvas Design 90”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maeengelgeer.nl/


 

 
 

Zdjęcie szczegółowe 1 
 

 
 

tkanina w romby Kvadrat (www.kvadrat.dk) 
szara tkanina Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 

tkanina z graficznym nadrukiem Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 
tkanina w trójkąty Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 
tkanina w paski Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 

dywan „Canvas Design 90”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com) 
 
 

Zdjęcie szczegółowe 2 
 

 
 

pojemniki (www.grandjohnson.nl) 
tkanina Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 

tapeta we wzory Graham & Brown (www.grahambrown.com) 
tkanina w trójkąty Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 

tkanina z dodatkiem weluru Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 
dywan „Canvas Design 90”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com) 

  

http://www.wva.nl/
http://www.wva.nl/
http://www.wva.nl/
http://www.wva.nl/
http://www.wva.nl/
http://www.wva.nl/
http://www.wva.nl/


 

 
Tablica inspiracji 

 

 
 

Od lewej do prawej 
 

wazon (www.karwei.nl) 
pled (www.meaengelgeer.nl) 

piramidka z kamieni (www.restored.nl) 
książeczka (www.restored.nl) 

poduszka (www.meaengelgeer.nl) 
kieliszek (www.zarahome.nl) 

koszyk (www.bolia.com) 
książeczka (www.restored.nl) 

kamienna misa (www.bolia.com) 
drewniany samochód (www.grandjohnson.nl) 

wazon (www.grandjohnson.nl) 
kamienne naczynie (www.bolia.nl) 

wazon (www.grandjohnson.nl) 
krzesło (www.covanderhorst.nl) 

chusta (www.bolia.com) 
żelazna kula (www.bolia.com) 

kamienny domek (www.grandjohnson.nl) 
podkładka z graficznym nadrukiem (www.bolia.com) 

świecznik (www.bolia.com) 
dywan „Canvas Design 90”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.bolia.com/


 

WORLDLIFE  
 
 

Zdjęcie ogólne 
 

 
 

Od lewej do prawej 
 

poduszka w zebrę (www.fest.amsterdam) 
poduszka ze wzorem w gwiazdy (www.covanderhorst.nl) 

poduszka w paski (www.covanderhorst.nl) 
zdjęcia w ramkach Hannes Becker (www.hannesbecker.com) 

krzesło (www.polspotten.nl) 
pled (www.covanderhorst.nl) 

wazony (różowy i niebieski) w kształcie jabłka (www.covanderhorst.nl) 
chusta (www.polspotten.nl) 

tarcza (www.grandjohnson.nl) 
papuga (www.concreetmatter.nl) 

pled w perski wzór Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 
beżowy pled (www.paullelieveld.com) 

figurka (www.polspotten.nl) 
dywan „Vista Design 29”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.wva.nl/
http://www.polspotten.nl/


 

Zdjęcie szczegółowe 1 
 

 
 

dywan 
pled (www.covanderhorst.nl) 

dywan „Vista Design 29”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com) 
 
 

Zdjęcie szczegółowe 2 
 

 
 

tarcza (www.grandjohnson.nl) 
naszyjnik (www.tribaldesign.nl) 

dywan „Vista Design 29”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com) 
książka (www.sixandsons.nl) 



 

Tablica inspiracji 
 

 
 

Od lewej do prawej 
 

krzesło (www.polspotten.nl) 
poduszka (www.covanderhorst.nl) 

mały puf (www.polspotten.nl) 
poduszka (www.karwei.nl) 

naszyjnik (www.tribaldesign.nl) 
kwiatek (www.storewithoutahome.nl) 

poduszka (www.covanderhorst.nl) 
małe wazony (www.covanderhorst.nl) 

pled Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 
wazon (www.polspotten.nl) 

papuga (www.concreetmatter.nl) 
wazon (www.antique-tileshop.nl) 

poduszka Wilhelmine van Aerssen (www.wva.nl) 
czerwona poduszka (www.covanderhorst.nl) 

talerz (www.polspotten.nl) 
pled (www.covanderhorst.nl) 
książka (www.sixandsons.nl) 

naszyjnik (www.tribaldesign.nl) 
dywan „Vista Design 29”, Associated Weavers (www.carpetyourlife.com) 

 

http://www.wva.nl/
http://www.wva.nl/
http://www.tribaldesign.nl/

