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Coraz dłuższe dni wpływają pozytywnie na nasze samopoczucie. Im cieplej, tym świat staje się dla nas bardziej słoneczny i radośniejszy. Już myślimy o lecie w kolorach Pantone - Ultimate Gray oraz Illuminating. Z pozoru dwa całkowicie odbiegające od siebie, budzące skrajne skojarzenia odcienie tworzą bardzo zgrany mariaż. Uspokajająca szarość
i słoneczna żółć to połączenie kolorów niosących za sobą siłę i nadzieję. Tym duetem Pantone odpowiada na zeitgeist chwili, wskazując na przetrzymanie trudnego czasu, dając jednocześnie nadzieję na przetrwanie zawirowań losu.
Czego możemy się spodziewać po tym połączeniu? Na pewno zagości w naszej garderobie, rozkocha świat mody
i przede wszystkim znajdzie swoje miejsce we wnętrzach - sprawdźcie, co proponują w tej kwestii producenci!
W tym numerze odwiedzamy wyjątkowe domy naszych czytelników i osób, które pięknie mieszkają. Udajemy się
w podróż na Słowację. Tam gościmy w pięknym, wiejskim domu Marii Bartaloš - aktorki teatralnej i telewizyjnej. Poznacie nienaganny styl, funkcjonalność i pełną zgodność z najnowszymi trendami w mieszkaniu na warszawskiej Białołęce. Ponadto zapraszamy Was do subtelnego i dopieszczonego w detalach nadmorskiego apartamentu. Jeśli kochacie scandi, koniecznie zwróćcie uwagę na skandynawskie wnętrze w polskim wydaniu. Jak stworzyć przestrzeń, która zaraża pozytywną energią i wprowadza nas w dobry nastrój już od pierwszej, porannej filiżanki kawy? Przekonajcie
się! Na łamach wydania przedstawiamy trendy, które obecnie królują w aranżacji wnętrz, urządzamy salon, poszukując do niego idealnej sofy, fotela czy lampy, zaglądamy do kuchni, zwracając uwagę na meble, sprzęty AGD, czy nowoczesne technologie. Przedstawiamy również, jak zaaranżować małą kuchnię, aby była piękna i funkcjonalna. Sprawdzamy, co może znaleźć się w naszej łazience, aby umilić nam czas spędzony w niej, a także jakie meble pod umywalkę najlepiej pasują i jak urządzić salonowe kąpiele. To wszystko i wiele więcej w tym wydaniu WNĘTRZ DOMÓW.
Zapraszamy do lektury!
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Mieszkanie na Białołęce
w kolorach roku 2021
Nienaganny styl, funkcjonalność i pełna
zgodność z najnowszymi trendami – mieszkanie na warszawskiej Białołęce pokazuje,
jak bardzo przydaje się pomoc doświadczonego architekta, by przekuć marzenia
i potrzeby młodego małżeństwa w zgrabne,
przyjemne dla oka i wygodne wnętrze.
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Właściciele mieszkania zgłosili się do pracowni Decoroom, ponieważ zależało im przede wszystkim na funkcjonalnej organizacji przestrzeni. Byli otwarci na propozycje architektów, jednak
mieli też swoje jasno sprecyzowane oczekiwania, które projektanci wzięli pod uwagę. Jednym z nich było na przykład posiadanie dużego łóżka w sypialni, a w łazience wanny i prysznica walk-in, na które jak się początkowo wydawało, po prostu brakuje
miejsca. Na szczęście inwestorzy nie mieli nic przeciwko zmianie
przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń oraz układu ścian
działowych, a to dało architektom wystarczające pole manewru,
by spełnić wszystkie życzenia właścicieli.

Niespełna 70-metrowe mieszkanie położone jest na parterze, dlatego jednym z ważniejszych zadań, przed którymi
stanęli projektanci Decoroom było odpowiednie zaplanowanie oświetlenia. We wszystkich pomieszczeniach, poza
sypialnią, na suficie rozmieszczono dyskretne reflektorki
w białej oprawie, które równomiernie oświetlają przestrzeń.
Ceniącym dobre wzornictwo inwestorom zależało na uniwersalnym wystroju i przyciągających wzrok detalach –
jako dodatkowe oświetlenie architekci zaproponowali więc
niebanalne, designerskie lampy. Na ścianie w przedpokoju
uwagę zwracają kinkiety, nad stołem w jadalni świetnie prezentuje się miedziana lampa, a w kąciku czytelniczym w salonie podłogowa lampa.
Zastosowana w mieszkaniu paleta barw, zdominowana
przez odcienie bieli i szarości, daje wrażenie przestronności i lekkości. Dodatkowo wnętrza rozjaśniają jasne dębowe podłogi. Strefę dzienną tworzy salon połączony z otwartą kuchnią.

SALONY
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Plakat
Zurich to wydruk litograficzny autorstwa francuskiego artysty Georgesa Braque malarza, grafika, rzeźbiarza, który wraz z Pablem
Picassem był twórcą kubizmu. Będzie stanowić piękną ozdobę i oryginalny akcent we wnętrzu.

109 zł, YESTERSEN,
www.yestersen.com

Wazon
podłogowy
W kształcie kropli Échasse, wykonany
z barwionego, dymionego szkła z ramą
z mosiądzu to idealny dodatek do wnętrza, który nada każdej przestrzeni niewymuszonej elegancji.

2379 zł, WESTWINGNOW,
www.westwingnow.pl

Sofa la forma sahira, BONAMI

Lampa Konko
Nagrodzona nagrodą Must
Have 2020 Łódź Design Festival. Lampa wiszaca w kolorze Peyote idealnie wpasuje
się w prostą stylistykę wnętrz
japandi.

740 zł, LOFTLIGHT,
www.loftlight.pl

White Opal
Pled Waffle Yellow

Wielkoformatowa płytka z kolekcji White
Opal (120 x 240 cm) to głęboka struktura szlachetnego kruszcu w powiększeniu,
dzięki któremu uwypuklono szlachetność
wzorów i kompozycji.

349,94 zł/m2, TUBĄDZIN,
www.tubadzin.pl

Wysokiej jakości, miękki i lekki pled bawełniany o waflowej strukturze niemieckiej
marki Biederlack, rozmiar 130 x 170 cm.

279 zł, VellaHOME,
www.vellahome.pl

Fotel
Mansion – eklektyczne połączenie najmodniejszych trendów z inspiracjami
z przeszłości. Trochę retro, trochę vintage, przede wszystkim jednak oryginalny fotel, który przykuwa uwagę wyrazistym wzorem i nie mniej zdecydowaną kolorystyką.

SF MEBLE,
www.sfmeble.pl
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Lampa stołowa. Minimalistyczna lampa zaprojektowana w duchu duńskiego designu,
umożliwia skierowanie strumienia światła
w dowolnym kierunku. Doskonale sprawdzi
się w domowym gabinecie na biurku, a także
w sypialni na stoliku nocnym.
1540 zł, CZERWONA MASZYNA,
www.czerwonamaszyna.pl

SALONY

ZAŚWIEĆ
PRZYKŁADEM
OŚWIETLENIE
Salon to wyjątkowa przestrzeń, stanowiąca
centrum rodzinnego i towarzyskiego życia.
Oglądanie seansów filmowych, słuchanie
muzyki, granie w planszówki czy spożywanie posiłków wymagają odpowiedniej oprawy. Dlatego salon należy urządzić tak, by
był nie tylko piękny, ale też funkcjonalny.
Aby zachować w pomieszczeniu ład, warto symbolicznie podzielić je na strefy. Można zrobić to przez dobór odpowiedniego oświetlenia. Szeroki wybór różnych
typów opraw i różnorodność systemów montażu dają
dziś wiele nowych możliwości aranżacyjnych.
Wiszące, designerskie lampy zamontowane nad jadalnianym stołem stworzą przytulny klimat, sprzyjający
ucztowaniu i rozmowom w kameralnym gronie. W stre-

fie jadalni można zdecydować się zarówno na pojedyncze źródło światła, jak i kilka mniejszych, zawieszonych
obok siebie. Dzięki temu stół i znajdujące się na nim
potrawy zostaną pięknie wyeksponowane.
Drugą ważną strefą w salonie jest kącik wypoczynku.
Zazwyczaj obejmuje on wygodną kanapę oraz ścianę z telewizorem, biblioteczką i sprzętem muzycznym.
Możliwości oświetlenia tej przestrzeni jest wiele. Urządzając wnętrze w stylu klasycznym lub glamour można
zdecydować się na klimatyczne kinkiety ścienne, natomiast do stylu nowoczesnego oraz loftowego doskonale pasować będą przesuwane reflektory, mocowane na
systemach szynowych. Trzeba także pamiętać o doborze stojącej lampy podłogowej, która stworzy przytulną atmosferę i umożliwi komfortowe czytanie książek.
Gdy salon pełni również funkcję pracowni, w tej strefie
powinna znaleźć się praktyczna, minimalistyczna lampka biurkowa.

Turda. Lampa o prostej formie i bliskiej naturze kolorystyce tj. biel kości słoniowej, odcienie szarości, ciepły karmel, to doskonały pomysł na oświetlenie spokojnych, przyjaznych naturze, harmonijnych wnętrz.
Od 319 zł, nowodvorski lighting,
www.nowodvorski.com
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SALONY
Płytki Ceglane Retro. Każda z rzemieślniczych płytek ceglanych jest wykonywana ręcznie w manufakturze według niezmiennej od 40 lat receptury. Produkty są nowe i wolne od pleśni czy grzybów, dzięki temu są zdrowe i ekologiczne.
135 zł/m2, CEGIELNIA TROJANOWSCY,
www.cegielniatrojanowscy.pl

PonadczasoWOŚĆ cegłY
Można śmiało powiedzieć, że cegła ze względu na swe
walory estetyczne jest materiałem ponadczasowym, jest
wykorzystywana od tysiącleci w budownictwie, została wynaleziona w różnych formach przez wiele kultur.
Wszystko to sprawia, że widok ceglanego muru jest tak
głęboko zakorzeniony w ludzkiej duszy. Dlatego płytki ceglane dają tak szerokie możliwości i swobodę, jeżeli chodzi o łączenie ich z innymi materiałami wykończeniowymi. Wydaje się, że cegłę jako materiał naturalny należałoby łączyć także z innymi naturalnymi materiałami typu
drewno, kamień czy stal. Są to oczywiście rozwiązania
dające dobre efekty i często stosowane, ale jak pokazuje praktyka, wielu architektów zajmujących się aranżacją
wnętrz z powodzeniem umieszcza cegłę czy płytki ceglane w sąsiedztwie nowoczesnych, a nawet syntetycznych
materiałów wykończeniowych.

Robert Świerżewski, współwłaściciel firmy
Elkamino Dom, www.elkaminodom.pl

CEGŁA CZERWONA

Loft Brick Amber. Cegła w swoim najbardziej tradycyjnym wydaniu doskonale sprawdza się zarówno w aranżacjach klasycznych, jak i nowoczesnych, tworząc niepowtarzalny klimat każdego wnętrza.
STONE MASTER, www.stonemaster.pl

Płytka klinkierowa Melbourne. O klasycznej, czerwonej barwie wypalanej gliny posiadająca doskonałe parametry techniczne. To świetny materiał do wnętrz o stylistyce postindustrialnej.
1,60 zł/ szt., rÖben, www.roben.pl
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GLASS-PRO-7 WH. Wideomonitor głośnomówiący z płaskim, szklanym frontem,
z kolorowym 7” wyświetlaczem i dotykowymi ikonami funkcyjnymi. Wbudowana funkcja dzwonka do drzwi oraz autootwierania. Posiada 8 melodyjnych dzwonków.
ACO, www.aco.com.pl

Czujnik jakości powietrza Netatmo. Proste urządzenie, które za pośrednictwem aplikacji lub kolorowej diody na obudowie, powiadomi o podwyższonej wilgotności, temperaturze czy stężeniu dwutlenku węgla w kuchni
i w trosce o nasz komfort przypomni o przewietrzeniu pomieszczenia.
469,99 zł, NETATMO, www.netatmo.com

Inteligentni
pomocnicy
Kuchnia jest pomieszczeniem bardzo wymagającym. Musi spełniać funkcje
użytkowe i estetyczne zarazem, co najważniejsze, ma usprawniać wykonywanie codziennych czynności. Jak to uzyskać? Należy wykorzystać nowoczesną
technologię, dzięki niej nasze życie stanie się łatwiejsze.
1

FIBARO
Smoke Sensor,
Fibaro,
www.fibaro.com

2

Oczyszczacz
powietrza
model
HL-OP-20,
1200 zł, Haus & Luft,
www.haus-luft.com
Żaluzje fasodowe. To jedne z najmodniejszych osłon, którymi
można zarządzać z poziomu aplikacji w telefonie.
KRISPOL, www.krispol.pl

60

| 1. Czujnik dymu i alarm przeciwpożarowy w jednym. Uruchomi alarm dźwiękowy niezależnie od
podłączenia do centrali smart home. Podłączony do centrali, automatycznie może uruchomić scenariusz
alarmowy, a mieszkańcy otrzymają powiadomienie na urządzenie mobilne.
| 2. Oczyszczacz powietrza z 5-stopniowym systemem filtracji OxyFrisch. Obsługiwana powierzchnia do 50 m2. Dodatkowo lampa UV oraz jonizacja. Sterowanie pilotem.

ŁAZIENKI

Zestaw
pojemników
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Kolekcja Dots

Praktyczny i elegancki zestaw pojemników Umbra
Trigg, które mogą posłużyć
jako organizer na drobiazgi
lub osłonki na kwiatki. Czarne lub białe.

Płytki w formacie 30 x 75 cm to zabawa lastryko i najmodniejszymi
szarościami. Zaskakuje oryginalnym,
geometrycznym wzorem, uwypuklonym w trzech wymiarach.

145,88 zł/ m2, tubądzin,
www.tubadzin.pl

Od 59 zł, calvado,
www.calvado.com

Jakie płytki do nowoczesnych
wnętrz?
Od ponad roku zmuszeni jesteśmy do spędzania większości czasu w domach, bardzo ważne jest więc, aby otoczenie wpływało na nas kojąco i dawało poczucie bezpieczeństwa. Architekci zdają sobie sprawę ze zmieniających się potrzeb klientów i dlatego, w tych trudnych czasach, stawiają na rozwiązania, które
przybliżają nas do natury. Nowoczesne płytki ceramiczne, inspirowane przyrodą, surowcami i kamieniami szlachetnymi doskonale sprawdzą się w każdej przestrzeni, niezależnie od powierzchni. Szczególnie polecam wielkie formaty, które Polacy coraz odważniej wybierają nawet do małych mieszkań. Minimalna ilość
fug pozwala wyeksponować piękno wzoru i bawić się dodatkami,
a naturalne składniki, z których produkowane są płytki o najwyższej jakości doskonale wpisują się powszechnie panujący trend
ekologiczny.

Grzejnik
dekoracyjny
Tabeo

Tomasz Smus, architekt marki, Grupa Tubądzin,
www.tubadzin.pl

Szlafrok

Symbioza piękna
i komfortu. Grzejnik,
który gwarantuje wysoki komfort cieplny i jednocześnie przekonuje wyglądem. Dzięki dynamicznie zintegrowanym z formą wieszakom można na nim wygodnie zawieszać ręczniki do wysuszenia.

Miękki i puszysty szlafrok
Larv dostępy w różnych rozmiarach. Ciemnoszary jednolity kolor sprawia, że
jest nie tylko funkcjonalny,
a może być także ozdobą
minimalistycznej łazienki.

79,95 zł, jysk,
www.jysk.pl

KERMI,
www.kermi.pl

Szczotka do WC
Bogata oferta kolorowych dodatków i przydatnych akcesoriów łazienkowych pozwoli zadbać nie tylko o wnętrze łazienki, ale i porządek.

Umywalka
Ravon Space
Polska manufaktura Ravon tworzy nowe trendy kolorystyczne,
abyście mogli zaszaleć ulubionymi barwami w łazience. Z Ravonem możecie tworzyć różne
zestawienia kolorystyczne na
wannach i umywalkach. Poza
bogatą paletą barw, Ravon stosuje powłoki metalizowane.

Kolekcja
Split
70

Oryginalny design kolekcji Split pokazuje, jak powinno wyglądać połączenie wyrafinowania i praktyczności. Od smukłych
i przyciągających spojrzenie frontów, aż
po imponująco pojemne szuflady.

ELITA MEBLE,
www.elitameble.pl

1750 zł, RAVON,
www.ravon.pl

74 zł, bonami,
www.bonami.pl

ŁAZIENKI
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Wanna wolnostojąca Ravon Tulipano.
Wyróżnia się ponadczasowym i zarazem
nowoczesnym designem, a jej największą
zaletą jest materiał QualTec, dzięki któremu
produkt ma śnieżnobiały odcień, jest odporny na zarysowania i żółknięcie. Tulipano
występuje w bogatej palecie kolorów i powierzchni metalizowanych jak złoto, srebro,
miedź. Wymiary: 177 x 82,5 x 72,5 cm.
Od 6990 zł, ravon, www.ravon.pl

Czym są wanny personalizowane
i jakie są ich zalety?
O produktach personalizowanych słyszymy coraz częściej i bardzo chętnie wybieramy. Dlaczego? Lubimy coś uszytego na miarę, skrojonego dla nas i niepowtarzalnego, o co jednak coraz
trudniej w obecnym, zglobalizowanym świecie. Ale marki z różnych branż, a szczególnie z wyposażenia wnętrz, starają się
nam tę unikatowość przedmiotów codziennego użytku zaproponować. Skupię się na wyposażaniu łazienki, a jeszcze ściślej:
na wannach i ich możliwościach personalizacji. Niektórzy rodzimi producenci, jak i marki zagraniczne z branży sanitary ware,
obok standardowej oferty produktowej, proponują rozwiązania
“uszyte na miarę”. Dotyczy to zarówno: wymiaru wanny, kształtu i kolorystyki. Ta ostatnia opcja jest proponowana najczęściej.
Bo jest najbardziej efektowna. Personalizowana wanna jako
pojedynczy egzemplarz działa na wyobraźnię. Stosowanie różnych zestawień kolorystycznych, grafik, zdobień według życzenia klienta to znak rozpoznawczy niektórych marek z branży łazienkowej. Dla tych, którzy jak kultowy XIX-wieczny architekt
i projektant William Morris (jego słynne wzory tapet), lubią żyć
wśród pięknych przedmiotów, posiadając np. wannę według
własnego wzoru z pewnością zaspokoją swoje wymagania estetyczne i będą czuć się po prostu dobrze we własnym domu.

Anna Białas, www.ravon.pl

popisu, jeśli chodzi o rozmiar kabiny prysznicowej.
W większej przestrzeni znajdzie się także miejsce
na wygodne siedziska oraz akcesoria potęgujące
przyjemność zażywanej kąpieli.

Jak zapewnić sobie kompromis w małej łazience?
Dla posiadaczy małej łazienki, najtrudniejszym pytaniem jest zwykle – wanna czy prysznic? W tej sytuacji można pomyśleć nad czymś pomiędzy. Przy
mniejszych pomieszczeniach, warto zastanowić się
nad zastosowaniem parawanu, który doda funkcjonalności naszej wannie i pozwoli nam na stworzenie wygodnej przestrzeni prysznicowej. Parawan
możemy dopasować do większości wanien prostokątnych oraz wybranych modeli wanien asymetrycznych. W swoim wyborze warto uwzględnić dodatkową gwarancję oraz powłokę (w przypadku szklanych parawanów), ochraniającą szkło przed osadzaniem się nieczystości czy kamienia wodnego. Tego
typu rozwiązanie na pewno zaspokoi potrzeby miłośników kąpieli i szybkiego prysznica.
Tekst: Klaudia Kierzkowska, Ravak
CADURA WHITE LINE. To najnowsza kolekcja białych
kabin prysznicowych, cechuje ją lekkość jaką nadaje
jasny, matowy kolor.
SANSWISS, www.sanswiss.pl
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Bateria wannowa stojąca Logon. Nachylony ku
wannie uchwyt rączki natrysku gwarantuje, że woda
po kąpieli nie będzie kapała na podłogę. Ruchomy napowietrzacz w wylewce wannowej pomaga odpowiednio sterować strumieniem wody nalewanej do wanny.
KFA ARMATURA, www.kfa.pl

ŁAZIENKI

wnetrzadomow.pl

Umywalka IPALYSS. Unikalna estetycznie umywalka o ultracienkich 3,5 mm rantach. Lekka
konstrukcja jest zasługą ceramicznego materiału o nazwie Diamatec, który jest kompozycją
wysokiej jakości składników w tym m.in. tlenku glinu znanego ze swojej twardości i wytrzymałości oraz szamotu, który zapobiega pękaniu i dodaje wytrzymałości strukturze materiału.
IDEAL STANDARD, www.idealstandard.pl

Alanis - bateria umywalkowa stojąca. To połączenie dwóch
różnych wykończeń oraz nowatorskiego wzornictwa. Czarna
oraz biała kolorystyka baterii idealnie współgra z elementami
wykończonymi różowym złotem.
455 zł, KUCHINOX, www.kuchinox.pl

6

Oviedo Umywalka nablatowa wykonana w technice Solid Surface 2.0 – jest to nowoczesny materiał, który umożliwił realizację finezyjnego, cienkiego brzegu misy umywalki.
W standardzie dostarczana w białym matowym kolorze, z możliwością polakierowania zewnętrznej strony na dowolny kolor z palety RAL w opcji Bi-Color (w macie lub w połysku).
Riho, www.riho-limited.pl

| 6. Armatura GROHE Essence w kolorze Warm
Sunset to piękny design zwieńczony niezwykle
trwałą powłoką w odcieniu różowego złota.
Kolekcja kolorów firmy GROHE oznacza całkowitą
wolność w projektowaniu wymarzonej łazienki.

GROHE
Essence
Ok 850 zł,
GROHE,
www.grohe.pl

| 7. Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa, doskonale wpasuje się do łazienki w nowoczesnym stylu.

7

Alea
357 zł,
LAVEO,
www.laveo.pl

| 8. Bateria umywalkowa, stojąca, z korkiem płynne przejścia kształtów sprawiają, że baterie prezentują się elegancko i są idealnym dopełnieniem nowoczesnych wnętrz.
| 9. Mocna, wyrazista bryła baterii Logon pasuje
do nowoczesnych, loftowych łazienek. Prosta,
a zarazem wyrazista forma w połączeniu z mocno zarysowanym geometrycznym uchwytem tworzą spójną całość. Kompaktowe wymiary baterii umywalkowej stojącej sprawiają, że idealnie pasuje do podwójnej umywalki.

dima
250 zł,
KUCHINOX,
www.kuchinox.pl
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Bateria
Logon
324,72 zł,
KFA ARMATURA,
www.kfa.pl

Fala Velvet
Aluminiowy klosz lampy jest pokryty warstwą aksamitu, który podkreśla grę światła na jego falistej powierzchni. Dostępne
cztery odcienie aksamitu: czerń, antracyt
szary oraz oliwkowy.

Oświetleniowe trendy w stylu japandi
Wśród wielu trendów w oświetleniu w tym sezonie, prezentujących różne stylistyki:
od lamp w kształcie szklanych kul, poprzez nawiązujące do art deco ze złotymi zdobieniami, do nowoczesnych dużych żyrandoli, nie można zapomnieć o ciągle aktu-

Loftlight,
www.loftlight.pl

alnym trendzie odpowiadającym na nasze potrzeby: wyciszenia w atmosferze przyjaznej prostoty. Do tej pory określany jako skandynawski, obecnie przeżywa drugą
młodość jako styl japandi - jest połączeniem charakterystycznych elementów trendów skandynawskich i japońskich, które, choć wydają się odległe, to mają wiele
cech wspólnych. Zgaszona i elegancka kolorystyka beżów, szarości, brązów i ziele-

Zegar

ni, zwana paletą ziemi jest tu dominująca, bardziej niż w scandi przykłada się wagę
do prostoty i minimalizmu. Wnętrza w stylu japandi są oszczędne, ale nie rezygnuje się z dodatków, dodających przytulności, a szczególnie lamp. Najbardziej pożądane to te wykonane ze szlachetnych materiałów tj. szkło, drewno i metal, często
wręcz ascetyczne, o geometrycznych kształtach, ale swoją formą zawsze przykuwające naszą uwagę.

Zegar ścienny Pendulum Charm, duży.
Składa się z trzech głównych elementów:
wahadła, ramy oraz właściwego zegara.
Jest bardzo elegancki i minimalistyczny.

314 zł, FABRYKA FORM,
www.fabrykaform.pl

comfort4u, astoria

Cezary Zadorożny, www.loftlight.pl

Poszewka
Poszewka dekoracyjna Lapai ozdobiona
roślinnym splotem, w modnych w tym
sezonie odcieniach, stanowi wyraźny
akcent aranżacji salonu lub sypialni.
Idealnie uzupełni eklektyczną lub
nowoczesną stylizację inspirowaną
naturą, ale również sprawdzi się w
surowych i minimalistycznych wnętrzach.

26,90 zł, Salony Agata,
www.agatameble.pl

Pled

Elegancki i niezwykle miękki pled z ozdobnymi frędzlami wykonany z bawełny. Doskonale sprawdzi się jako dekoracja w salonie, sypialni jak również na balkonie. Wymiary 130 x 150 cm.

39,99 zł, kik, www.kik.pl

Łóżko

Łóżko Shine marki Softline to mebel wielofunkcyjny:
sofa do salonu lub innego pomieszczenia, która przekształca się w wygodne łóżko dla jednej lub dwóch dorosłych osób. Minimalna forma z miękkimi krawędziami.

MESMETRIC, www.mesmetric.com
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POLECAMY

wnetrzadomow.pl

Polecane

produkty

Zastanawiasz się, jak wyposażyć swoje
wnętrze i otoczenie domu, aby spełniało Twoje oczekiwania, było funkcjonalne
oraz cieszyło oczy? Przygotowaliśmy dla
Ciebie szeroką gamę propozycji.

Płyta wiklina ratan - cementowa. Idealnie odwzorowuje naturalną wiklinę dając jednocześnie trwałość, dzięki czemu idealnie nadają się do
salonu, kuchni, łazienki jak i na elewację zewnętrzną. Materiał cement pozwala nam cieszyć oko przez wiele lat bez wielkiego nakładu pracy. Delikatny i ciepły
wzór pozwala na zastosowanie w wielu najróżniejszych aranżacjach, dodając wyjątkowego charakteru. Dostępna w 4 rozmiarach i różnych kolorach.
elkamino dom, www.elkaminodom.pl

Drzwi przesuwne chowane w ścianę. Zastosowanie takiego rozwiązania w podziale pomieszczeń łączy w sobie pełną funkcjonalność drzwi tradycyjnych
z minimalnym zaangażowaniem powierzchni użytkowej. Drzwi przesuwne doskonale
sprawdzają się w niewielkich pomieszczeniach, w których zastosowanie drzwi rozwieranych powoduje szereg kolizji komunikacyjnych.
1835 zł, ECLISSE, www.eclisse.pl

Puf/taboret.

259,90 zł/m2, TUBĄDZIN, www.tubadzin.pl

Mebel, który sprawdzi się oczywiście do siedzenia, ale nie tylko.
Za sprawą swojego szykownego wyglądu zaakcentuje styl wnętrza i stanie się w nim
piękną dekoracją. Nowoczesność i elegancja w jednym, to nieocenione połączenie,
dla wszystkich, którzy szukają oryginalnych elementów wystroju. Wymiary 35 x 34 cm.

Planner marki LoveSimple. Realizacja celów rocznych w poukładany
sposób, zwiększa Twoją produktywność. Przez co masz więcej czasu dla siebie! Pracę
z Simple Planner możesz rozpocząć w dowolnym okresie 6 miesięcy lub możesz skupić się na wybranych okresach czasowych, na konkretnych projektach czy wyzwaniach.

79,99 zł, KIK, www.kik.pl

LOVESIMPLE creations, www.lovesimple.pl

Finishdeska Dąb Natura (podłoga) oraz Finishdeska Dąb
Thermo Antyk (ściana i sufit). Naturalne drewno w różnych wymia-

Farba o efekcie miedzi. Farba jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących oryginalnego akcentu we wnętrzach. Specyfikacja produktu oraz zawartość
metalicznych wypełniaczy sprawia, że pokryte tą farbą powierzchnie tworzą różnorodne efekty uzależnione od przyjętej techniki malowania i kąta padania światła, nadając
tym samym unikalny efekt szlachetnego metalu o satynowym połysku.

Płyta indukcyjna - HAIER HAIPSJ64MC. Posiada najbardziej zaawansowany i intuicyjny panel sterowania. Pozwala na niezależną i szybką zmianę poziomu mocy na wszystkich palnikach. Wyposażona w precyzyjną termosondę pozwala uniknąć niedogotowania lub zbyt mocnego wypieczenia potraw. Proste, szlifowane
krawędzie sprawiają, że płyta idealnie komponuje się z blatem, stanowiąc eleganckie
dopełnienie nowoczesnej kuchni. Płyta dostępna w RTV EURO AGD.

Kolekcja White Opal.

Wielkoformatowa płytka z kolekcji White Opal
(120 x 120 cm). Kolekcja inspirowana naturalnym pięknem drogocennego kamienia, doskonale odnajdzie się w nowoczesnym wnętrzu.

rach i wykończeniach. Nowość! Możliwość wykończenia podłogi w lakierze matowym.

Finishparkiet, www.finishparkiet.com.pl

121,77 zł/1 l, LAKMA, www.lakma.pl

1999 zł, HAIER, www.haier.pl
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