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Francuska Weranda 
– sklep pe en emocji
Z regu y, kiedy my lisz o domu – w pierw-

szej chwili my lisz o rodzinie. Twoje my li

biegn  do najbli szych, a pami  przywo u-

je Wasze wspólne obrazy z ostaniach dni, 

tygodni, miesi cy. My lisz g ównie o lu-

dziach, ale Twoje wspomnienia dotycz

równie  poszczególnych miejsc w Twoim 

domu, widzisz przedmioty, dekoracje, czu-

jesz je. Staj  si  cz ci  oraz t em Twoich 

emocji, dowodem na to, co ju  min o.

Z biegiem lat uczysz si  wi c docenia  ich 

wysok  jako , atrakcyjn  stylistyk , unikal-

ny charakter. Szukasz tego, co b dzie y o

z Tob  i Twoj  rodzin  przez d ugie lata. 

Szukasz tego, co b dzie trwa o.

Francuska Weranda jest po czeniem sza-

cunku do Twoich emocji, wspomnie  oraz 

mojej pasji do francuskiego stylu. Cho  dzi ,

wielu designerów uwa a styl francuski za 

zbyt popularny, aby móg  by  wystarczaj co

szykowny - wielu fanów zna jego prawdziw

warto . Ja równie .  Uwa am, e nie znaj-

dziemy dzisiaj drugiego stylu w architektu-

rze wn trz, który od ponad sze ciu stuleci 

nieprzerwanie znajduje si  w czo ówce wia-

towych trendów. Cho  z jednej strony prze-

widywalny i niezwykle charakterystyczny, 

nieustannie imponuje swoj  histori  i bogac-

twem nurtów. Oczarowuje. Bo francuski styl 

we wn trzu nie musi wcale oznacza  tylko 

lawendy lub „wiejskiej Prowansji”. Meble lub 

dekoracje w stylu francuskim ze wzgl du na 

sw  pi kn  klasyczn  lini  oraz w sk  kolo-

rystyk  fantastycznie cz  si  z innymi 

trendami, dostarczaj c projektantom coraz 

to nowszych inspiracji. I to w a nie jest 

w nim najpi kniejsze – mo liwo  dalszego 

tworzenia.

Stworzy am Francusk  Werand  w a nie 

w tym celu. Aby sobie i innym, podobnym 

zapale com dostarcza  nieustannych inspi-

racji do tworzenia wn trz, które b d  nie 

tylko wiadkiem lub pomnikiem rodzinnych 

historii, ale stan  si  tak e ich dusz  oraz 

wiadectwem na d ugie lata (...). 

Zapraszam wi c gor co. Nie tylko do kupo-

wania, ale tak e do czytania, tworzenia, do 

szukania w asnych inspiracji.  Jestem prze-

konana, e fakt i  od pocz tku dbam o jak 

najlepsz  jako  tego co pisz , sprzedaj

i tworz  we Francuskiej Werandzie stanie si

dla Pa stwa doskona ym pocz tkiem przy-

gody z francuskim stylem lub jego pi kn

kontynuacj .

Magdalena Liberda

W a ciciel
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