
7 idei de aur 
pentru depozitarea bijuteriilor



Cu siguranță ai multe bijuterii pe care le iubești la nebunie, însă, de 

multe ori, acestea ajung pe marginea chiuvetei sau 

prin dulapul cu haine. 

Accesoriile dau un aer aparte ținutelor noastre și acestea merită să 

fie ingrijite și păstrate corespunzător.

Fie că ești mereu pe fugă sau nu ai un spațiu destinat pentru acestea, 

noi avem 7 idei despre cum să îți depozitezi eficient bijuteriile:



 Fiecare zi este o nouă aventură, 
de aceea rapiditatea este ceea ce 
caută majoritatea persoanelor. Cu 
ajutorul unui tâmplar priceput, 
poți avea parte de un organizator 
făcut la comandă în funcție de 
dimensiunile dorite și spațiul pe dimensiunile dorite și spațiul pe 
care îl ai în cameră. Astfel, îți poți 
grupa în mod eficient bijuteriile în 
funcție de culoare, dimensiuni sau 

chiar sezon.

1.



În viața femeilor, pe lângă 
bijuteriile mult iubite, dulciurile 
rămân un prieten loial. Partea 
interesantă vine când încercăm să 
le asociem într-un mod creativ. 
Experimentează ceva nou, 

depdepozitând bijuteriile în diferite 
obiecte transparente, inclusiv în 
platouri cu picior și capac sau în 
boluri delicate, iar rezulatele vor fi 

ispititoare. . .

2.



 Luând în considerare nevoia de a 
arăta totul mereu impecabil cu
 fiecare obiect personal ascuns în 
spatele ușilor de dulap, îți 

recomandăm depozitarea de tip 
sertar, un mod practic de a-ți 

depdepozita accesoriile, bijuteriile și 
chiar ceasurile. 



 Moda rămâne un fenomen 
circular. Luând asta în considerare, 

o alternativă bună pentru
 dep depozitarea bijuteriilor este o 
ramă veche, luată de la bunici în 
schimbul unei îmbrățișări, pe care 
o poți vopsi în funcție de culoarea 
transmisă de cameră. În plus, 
puțină dantelă ar încadra 

aaccesoriile într-o manieră fină și 
elegantă, oferind încăperii o 

esență aparte. 

4.



 Biblioteca proprie este pentru 
fiecare dintre noi o oază de 
creativitate, relaxare și 

cunoaștecunoaștere. Transformă una dintre 
cărțile tale într-un suport cel puțin 
interesant de bijuterii, rotunjind 
colțurile asfel încât pe margine să 

rezulte o floare. 

5.



 Dacă ești adepta stilului boho, 
această idee este chiar pe gustul tău!
Folosește un umeraș pe care să aplici 
un material textil și unul transparent.
 O mașna de cusut ar fi de mare ajutor. 

Dar dacă nu ai, poți folosi 
doar material tdoar material textil cu gauri mari 

pentru a agăța cerceii.
 Astfel, pe lângă 

bijuteriile care te caracterizează, vei 
simți amprenta ta și asupra

 ordonarii lor. 

6.



 Organizatorul de bijuterii tip 
cuier poate fi foarte practic mai 
ales în cazul lănțișoarelor și 

brățărilor. Pe lângă frumusețea pe 
care o expui, scapi de posibilitatea 
de a încâlci sau rupe accesoriile, 

oferind o longetivitate
 îndelungată.  îndelungată. 

7.



Bijuteriile reprezintă o semnătură a personalității tale. Acestea de multe ori fac 
parte dintre cele mai frumoase și prețioase amintiri, oferindu-ți sentimente 
puternice și instante de fiecare dată când le porți. Ai grijă de ele și învață să le 
păstrezi pe o perioadă cât mai lungă, pornind de la una dintre ideile noastre. 

Fără limite, tot ce trebuie să faci este să te lași purtată de val...

Sperăm că îți sunt utile aceste informatii și te așteptăm 
pe pagina noastră de facebook:

sursa foto: www.pinterest.com


