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Zainspiruj się modnymi wzorami i kolorami!



2019 /  2020TRENDY  jesień - zima

Modowe hity mogą wydawać się trudne do 
wprowadzenia do swojej szafy bez wydawa-
nia fortuny. Sezonowe trendy obejmują za-
zwyczaj kolory i wzory, niekiedy są to też 
konkretne rodzaje tekstyliów, jak futro czy 
polar. Popularne elementy można łączyć z 
ponadczasowymi częściami garderoby lub 
kreować stylizacje wyłącznie z nich. Warto 
jednak pamiętać, że trendy to jedynie wska-
zówki, a nie żelazne zasady. Można dowol-
nie je interpretować i łączyć.

Podobnie rzecz ma się z modą we
wnętrzach mieszkalnych.

KLIKNIJ I SPRAWDŹ WZÓR

https://ctnbee.com/pl/materialy/christmas-new-year-tartan-pattern-scottish-cage-284944914


Gorące trendy
W sezonie jesień-zima 2019/2020 pojawia się pięć wiodących 
motywów: krata, kwieciste wzory, zwierzęce motywy, paski  
i patchwork. Najczęściej wzory występują w hitowych barwach
sezonu.

https://ctnbee.com/pl/materialy/animal-leopard-skin-seamless-pattern-285891121
https://ctnbee.com/pl/materialy/ethnic-boho-seamless-pattern-embroidery-on-fabric-patchwork-texture-weaving-traditional-ornament-tribal-pattern-folk-motif-can-be-used-for-wallpaper-textile-invitation-card-wrapping-web-pag-265418964
https://ctnbee.com/pl/materialy/brown-texture-23806145
https://ctnbee.com/pl/materialy/kwiatowy-wzor-z-akwarela-piwonie-i-tulipany-190378218
https://ctnbee.com/pl/materialy/wzor-pociagniec-pedzlem-atrament-bezszwowe-191228564


Zdecydowanym faworytem w tym sezonie jest krata, która wystę-
puje właściwie w każdym wydaniu - od drobnej pepitki po imponu-
jący tartan.

Dużo inspiracji czerpiemy także z wiosny, dlatego kwieciste wzory 
to kolejny mocny punkt sezonu. Występują one w każdym wydaniu, 
zarówno w formie drobnych kwiatków w dużej ilości, podobnych do
kwitnącej łąki, jak i większych, bardziej odważnych nadruków.

Równie chętnie co po kwiaty  
sięgamy tej jesieni po  
zwierzęce motywy. Nie  tylko  
w wydaniu realistycznym, ale 
również w najmodniejszych bar-
wach sezonu.

Paski też znalazły swoje nowe 
trendowe oblicze. Tym razem 
pojawiają się w bardziej subtel-
nej formie. Cienkie pionowe lub 
ukośne pasy goszczą na ciem-
nych i stonowanych kolorach.

PRZEGLĄD TRENDÓWNajmodniejsze wzory

https://ctnbee.com/pl/materialy/green-and-silver-seamless-pattern-horizontal-stripes-repeating-pattern-design-246669538


Wszystkich amatorów trady-
cji ucieszy fakt, że klasyczna 
rękodzielnicza technika wra-
ca do łask i gości na ubraniach 
największych marek i domów  
mody. Patchwork łączy wzory 
i bloki kolorystyczne - zarówno 
w spokojniejszych barwach, jak 
i bardziej nasyconych i żywych 
kolorach.

https://ctnbee.com/pl/materialy/szukaj?q=145232575&source=user&commit=


NAJMODNIEJSZE KOLORYBeże i  brązy

Beż i brąz to konieczny trendowy akcent na jesień i zimę. Ocie-
pla stylizację i tworzy spójną całość, nawet jeśli mieszamy kil-
ka różnych odcieni, a tych nie brakuje. Kawa z mlekiem, gorzka 
czekolada, kasztan - każdy znajdzie coś, co z łatwością doda do 
swojej garderoby i wnętrz.

https://ctnbee.com/pl/materialy/brown-texture-23806145
https://ctnbee.com/pl/materialy/-108528405
https://ctnbee.com/pl/materialy/szukaj?q=145232575&source=user&commit=
https://ctnbee.com/pl/materialy/seamless-vector-floral-pattern-67594285
https://ctnbee.com/pl/materialy/background-with-brown-diagonal-stripes-trendy-style-pattern-wallpaper-209581334


Butelkowa zieleń występuje w niemal każdym wydaniu -  
można ją znaleźć w wielu odcieniach i wariacjach, najczęściej 
jako tło do kwiatowych wzorów. Może całkowicie dominować  
w stylizacjach lub być zaledwie drobnym akcentem  
kolorystycznym.

NAJMODNIEJSZE KOLORYButelkowa zieleń

https://ctnbee.com/pl/materialy/kwiatowy-wzor-z-akwarela-piwonie-i-tulipany-190378218
https://ctnbee.com/pl/materialy/green-and-silver-seamless-pattern-horizontal-stripes-repeating-pattern-design-246669538
https://ctnbee.com/pl/materialy/abstrakcyjny-wzor-geometryczny-bezszwowe-z-wydruku-zwierzat-modny-recznie-rysowane-tekstury-195313517
https://ctnbee.com/pl/materialy/jednolity-wzor-vintage-elementy-dekoracyjne-recznie-rysowane-tla-islam-arabski-indyjski-otomanskimi-motywami-idealna-do-drukowania-na-tkaniny-lub-papieru-164440267
https://ctnbee.com/pl/materialy/argyle-vector-pattern-dark-green-with-thin-slim-golden-dotted-line-seamless-vivid-geometric-background-for-fabric-textile-men-clothing-wrapping-paper-backdrop-little-gentleman-party-invite-card-233464107


NAJMODNIEJSZE KOLORYŻółć

Gdy brakuje słońca w naturze, wprowadzamy je do swoich sty-
lizacji. Żółć doskonale ożywia każdy look i nie trzeba jej wiele, 
by osiągnąć zjawiskowy efekt. Wystarczy drobny dodatek do 
stonowanej całości.

https://ctnbee.com/en/fabric/seamless-patchwork-pattern-vector-geometrical-background-with-floral-elements-doodles-simple-ornaments-strokes-harlequin-wallpaper-277882741
https://ctnbee.com/en/fabric/animal-leopard-skin-seamless-pattern-285891121
https://ctnbee.com/en/fabric/yellow-black-and-white-tartan-plaid-pattern-flannel-textile-pattern-seamless-background-274896449
https://ctnbee.com/en/fabric/yellow-peonies-daisies-herbs-and-leaves-seamless-pattern-on-light-brown-background-229601401
https://ctnbee.com/en/fabric/abstract-vector-striped-seamless-pattern-with-colored-stripes-122890117


Od krwistej, przez tę wpadającą bardziej w poma-
rańczowe tony, do chłodniejszej, nawet po burgund.  
Czerwień nigdy nie wychodzi z mody. Doskonale sprawdza się 
w wydaniu total look, ale dla mniej odważnych może pojawić  
się jako akcesorium. 

NAJMODNIEJSZE KOLORYCzerwień

https://ctnbee.com/pl/materialy/concept-patchwork-xmas-design-for-header-banner-card-poster-invitation-seamless-winter-christmas-geometry-pattern-186093405
https://ctnbee.com/pl/materialy/wzor-z-makiem-piwonie-lub-roze-kwiaty-213386329
https://ctnbee.com/pl/materialy/wzor-pociagniec-pedzlem-atrament-bezszwowe-191228564
https://ctnbee.com/pl/materialy/christmas-new-year-tartan-pattern-scottish-cage-284944914
https://ctnbee.com/pl/materialy/seamless-watercolour-abstract-spots-and-dots-red-pattern-for-fabric-wrapping-textile-craft-214790353


NAJMODNIEJSZE KOLORYFiolet

Każda wersja fioletu jest tej jesieni mile widziana. Mogą to być 
pastele lub głębokie purpury. Pastele nadadzą lekkości, nato-
miast ciemniejsze i bardziej nasycone wersje koloru sprawią 
wrażenie luksusu. 

https://ctnbee.com/pl/materialy/ethnic-boho-seamless-pattern-embroidery-on-fabric-patchwork-texture-weaving-traditional-ornament-tribal-pattern-folk-motif-can-be-used-for-wallpaper-textile-invitation-card-wrapping-web-pag-265418964
https://ctnbee.com/pl/materialy/bauhaus-seamless-pattern-274393579
https://ctnbee.com/pl/materialy/tartan-seamless-plaid-pattern-illustration-in-dark-blue-violet-and-white-combination-288176609
https://ctnbee.com/pl/materialy/abstract-trendy-leopard-skin-seamless-pattern-design-278067786
https://ctnbee.com/pl/materialy/wektor-wzor-kwiatowy-z-recznie-rysowane-mieczyki-kwiaty-lilie-i-roze-w-stylu-vintage-183100973


KIM JESTEŚMY?Kim jesteśmy?

CottonBee to pierwsza w Polsce drukarnia materiałów do szycia.  
Drukujemy cyfrowo na naturalnych tkaninach i dzianinach baweł-
nianych projekty Twojego autorstwa oraz gotowe wzory z katalogu.  
 
W CottonBee możesz zamawiać tyle materiałów, ile potrzebujesz! 
Na cenę nie wpływa wielkość drukowanego pola. Nasza technologia 
druku jest ekologiczna, zapewnia żywe kolory i znakomitą jakość.  
Zamówienia realizujemy do 5 dni roboczych. Jeżeli masz wątpliwo-
ści, zamów na początek próbnik z materiałami lub próbkę z wybranym 
wzorem.

https://ctnbee.com/pl/materialy/kreatywny-wzor-artystyczny-uniwersalne-podloze-recznie-rysowane-tekstury-zaprojektuj-plakat-karty-zaproszenie-naglowek-okladka-afisz-broszury-ulotki-i-wiecej-142407810


ctnbee.com

hello@ctnbee.com

(24) 366 88 99
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CottonBee  
pierwsza w Polsce drukarnia tkanin i dzianin

https://ctnbee.com/pl
http://fb.com/CottonBeePolska
https://www.instagram.com/cottonbee_fabrics/

