PATRONI DZIAŁÓW

9 772080 31220 5

01

ISSN 2080-3125 INDEKS 254495 nr 1 (22) 2020 cena: 9,90 zł (w tym 8% VAT) www.wnetrzadomow.pl

Z entuzjazmem przyjęliśmy werdykt Instytutu Pantone odnośnie do koloru roku i w najnowszym wydaniu magazynu „WNĘTRZA DOMÓW” witamy wiosnę na niebiesko. Classic Blue, niezwykły granat przypominający niebo o zmroku, jest elegancki w swojej prostocie, ma być „stabilnym fundamentem, na którym będziemy mogli budować, kiedy przekroczymy próg nowej ery”. W redakcji jesteśmy zgodni, że Classic Blue, który dominuje w kolekcjach światowych projektantów i w trendach mody ulicznej, nie pozwala oderwać od siebie wzroku. Kolor ten
w przytulny i wyrafinowany sposób subtelnie inspiruje również do metamorfoz w domu. W nadchodzącym roku
oczywiście nie może zabraknąć go także w Twoim wnętrzu! Zrób miejsce na półce lub sofie i zaproś poduszki lub
szkatułki na bibeloty w najmodniejszym w tym sezonie odcieniu. Zostaną tam prawdopodobnie już na zawsze…
W numerze jak zwykle przygotowaliśmy mnóstwo interesujących pomysłów na wnętrza i przedmiotów z charakterem, bo chcemy, aby żyło się Wam piękniej, lepiej i ciekawiej. Koniec z nudnymi ścianami! Czas na malowanie.
Farby ścienne w odcieniach inspirowanych Classic Blue nie tylko ożywią wnętrze, lecz także pozytywnie wpłyną
na Wasze samopoczucie. Ponieważ cenimy sobie prostotę oraz funkcjonalność, w dziale „Okiem architekta” odkrywamy przed Wami tajniki urządzania wygodnych i przytulnych wnętrz. Projektanci są ze sobą zgodni – czas
skupić się na tym, co naprawdę ważne i ponadczasowe: spokoju, relaksie oraz wyciszeniu. Mamy nadzieję, że nastrojowe zdjęcia wygodnych i zarazem eleganckich mieszkań podpowiedzą Wam, co zrobić, aby poczuć się lepiej
w swoim prywatnym azylu. Inspirujcie się oraz zarażajcie innych swoją radością i pasją aranżowania.

Francesco Guardi Collezione, KOLOR PK 26 Granat Tintoretto

Zapraszamy do lektury!
Redaktor naczelna
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inspiracje

PANTONE®
Classic Blue
19-4052

wnetrzadomow.pl

Classic blue
kolor numeru

Francesco Guardi Collezione – farba PERFEKCYJNE KRYCIE w kolorze PK 26 Granat Tintoretto
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FRANCESCO GUARDI COLLEZIONE

W 2020 Instytut Koloru Pantone oddał
pierwszy głos 19-4052, czyli Classic Blue.
W porównaniu do poprzednich sezonów,
kiedy dominowały kolory żywe i szalone, takie jak: Ultraviolet, Living Coral, Forest Biome, werdykt kolorowej kapituły to zapowiedź diametralnych zmian w świecie mody
i designu, który jest obecnie ukierunkowany na ponadczasowe propozycje.

Tegoroczny wybór koloru jest ukłonem Instytutu Pantone
w stronę tradycji. Kolor roku został po raz pierwszy wybrany
w 2000 r., wtedy również był to piękny odcień niebieskiego,
a dokładnie Cerulean Blue.
Oto co dyrektor wykonawcza Leatrice Eiseman powiedziała
o tegorocznym wyborze: „Żyjemy w czasach, które wymagają wiary i zaufania. Pantone 19-4052 Classic Blue daje poczucie zakotwiczenia. Jest niczym wieczorne niebo, rozległe
i nieskończone. Zachęca nas do spojrzenia poza to, co oczywiste oraz do zmiany naszego myślenia, zwiększania perspektywy i otwarcia przepływu komunikacji”.

WESTWING
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MARCIN DEKOR

Spokojny, elegancki,
przygaszony.
Pasuje do wszystkiego.
Zastanawiasz się, dlaczego klasyczny niebieski jest kolorem 2020?
Prawdopodobnie dlatego, że oferuje szeroką gamę odcieni i w odróżnieniu do wcześniejszych faworytów Pantone bardzo łatwo można go dopasować do niemal każdej stylizacji, nadając jej modny
temperament lub podążając za duchem trendu zero waste, w trosce o naturę, spróbować znaleźć w domu coś starego i odkryć na
nowo zapomniane poduszki, pledy, wazony lub świeczniki.
Classic blue ma uniwersalną osobowość – może pojawić się w każdym zakątku domu lub postaci jednego elementu dekoracyjnego.
Pięknie komponuje się z różnymi odcieniami beżu, brązu, bieli, czerni i szarości. Równie ciekawie wygląda również w towarzystwie tonów żółtych zielonych, fioletowych, różowych lub złotych, a nawet
w monochromatycznym sąsiedztwie innych granatów.
10
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Stylowo
w kolorze
blue
1

Krzesło
Kiton
Ok. 980 zł
MILOO HOME,
www.miloohome.pl

Lampa wisząca
LED Asteria
879,90 zł,
WESTWINGNOW,
www.westwingnow.pl

2

3

Kobaltowe
OKO
1590 zł,
MALWINA KONOPACKA,
www.porcelanowa.com

| 1. W swojej prostocie idealnie wpasuje się w każde wnętrze, a ze względu na swoją kolorystykę
jest też absolutnie on-trend w nadchodzącym sezonie.
| 2. Eleganckie krzesło Kiton charakteryzuje lekko odchylone oparcie i wyprofilowane siedzisko.
Wykonane z miękkiego weluru będzie świetnym dodatkiem zarówno do klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrz.
| 3. Wazon OKO malowany kobaltem motywami oka, twarzy, rąk. Desenie przywołują lata 60. i odwołują się
do tradycyjnej porcelany blue and white.

WESTWING

WESTWING
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strefa
dzienna

Francesco Guardi Collezione – Farba o efekcie aksamitu w kolorze kobaltowym

Marzysz o ponadczasowym salonie, w którym zawsze będziesz czuć się komfortowo? Harmonijna barwa Classic Blue wprowadzi do niego dyskretną elegancję. Idealnie komponuje się jasnym drewnem
i dodatkami w kolorze złota, które dodadzą wnętrzu pałacowego szyku.

Wazon Triu
Misterny układ rurek intryguje formą, budząc
skojarzenia z laboratoryjnym szkłem. Stanowi
idealną oprawę dla kompozycji z kwiatów.

655 zł, Rosenthal,
www.rosenthal.pl

Corno
Wymiary: 42 x 42 cm.
Tkanina obiciowa jest
wytrzymała, miła w dotyku i łatwa w utrzymaniu
czystości.

239 zł, Sto KrzeseŁ,
www.stokrzesel.pl

www.fguardi.com.pl

wnetrzadomow.pl

Kavos 8

salony

BJÖRKSTA
obraz z ramą

„Japońska fala”, rama, kolor czarny, 140 x 100 cm.
Autor motywu Katsushika Hokusai. Wybierz wygląd swojego obrazka, zostawiając ramę widoczną
lub zawijając płótno wokół ramy.

218,99 zł, ikea, www.ikea.pl

Żyrandol, który oświetli
duże pomieszczenia,
nadający wnętrzu
nowoczesny charakter.

2114 zł, Kavos
www.lepukka.pl

Perfekcyjne
krycie

VAKU-DSGN, art-madam.pl

Ultramatowa i dostępna
w 42 kolorach inspirowanych włoską kulturą, lateksowa farba do ścian klasy premium o bardzo wysokim stopniu matowości
i właściwościach kryjących.

84,87 zł/2,5 l,
Francesco
GUARDI Collezione
www.fguardi.com.pl

Stolik
kawowy
Glam
Wymiary: 36 x 51 cm (Ø x H)
wykonany z metalu ze złotym
dekorem.

899 zł, Zuiver,
www.lepukka.pl
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SZYBKI
PRYSZNIC

Na poranne rozbudzenie działa idealnie; kiedy mamy tylko chwilę przed wieczornym wyjściem, również sprawdzi się doskonale – to
tylko dwie z wielu korzyści posiadania kabiny prysznicowej.
1

Retro
238,62 zł,
FERRO,
www.ferro.pl

2

Oras Esteta
Wellfit
ORAS,
www.oras.com

Euphoria SmartControl 310 Cube.
System prysznicowy, który pozwala
na sterowanie kilkoma źródłami wody
z poziomu jednej baterii termostatycznej.
Ok. 2650 zł, GROHE, www.grohe.pl

Cienki brodzik. Akrylowy brodzik
w komplecie z syfonem. Wiele rozmiarów, dostępne kolory: biały i czarny.
369 zł, Veldman , www.tezoja.pl

3

KLUDI
COCKPIT
Discovery
KLUDI,
www.kludi.pl

Oras Nova. System natryskowy
z okrągłą desczownicą i natryskiem
ręcznym – ma szereg przemyślanych
rozwiązań ergonomicznych.
ORAS, www.oras.com

| 1. Zestaw natryskowy przesuwny.
| 2. System natryskowy z programami odnowy ciała (regeneracja, relaks i zastrzyk energii) do pielęgnacji ciała naprzemiennie ciepłą i zimną wodą. Wyposażony w deszczownicę,
rączkę natrysku i przestronną półkę z bezpiecznego szkła.
| 3. Stylistyka Kludi Cockpit Discovery miała być przede wszystkim ukłonem w stronę twierdzenia, że piękno tkwi w prostocie. Minimalistyczne kształty, gładkie linie i subtelna,
elegancka kolorystyka sprawiają, że prysznic fantastycznie wpisuje się w modną, wielkomiejską estetykę.
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ŁAZIENKI

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Z uwagi na to, że z prysznica korzystamy codziennie, warto zadbać o to, aby materiały, z jakich wykonana jest bateria, deszczownica i kabina, były wysokiej jakości. Na uwagę zasługuje specjalna powłoka, która ułatwia utrzymanie szkła w czystości.

Nowoczesny prysznic
– funkcja i wygląd
Bez wątpienia poszukujemy dziś natrysku, który poza zapewnieniem
komfortowej kąpieli powinien ozda-

4

Altus
Od 3850 zł,
SANPLAST,
www.sanplast.pl

biać łazienkowe wnętrze, świetnie
komponując się z innymi elementami wyposażenia. W bogatej ofercie
rynkowej bez trudu znajdziemy najbardziej odpowiadający nam model
prysznica. Do dyspozycji mamy więc wspaniale prezentujące się funkBrodzik Isola. Zachwyca matową
powierzchnią o strukturze imitującej
kamień. Dostępny jest w 3 kolorach,
zgodnych z aktualnymi trendami: białym,
szarym i antracytowym. Jego znakomity
design podkreśla nowoczesne rozwiązanie
odpływu, które nawiązuje swoim kształtem
do liniowych odwodnień prysznicowych.
RIHO, www.riho.pl

cjonalne zestawy prysznicowe wyposażone na przykład w komponenty oszczędzające wodę i baterie termostatyczne, a także komplety podtynkowe z baterią i deszczownią. Zestawy z eleganckimi deszczowniami i rączkami natrysków o geometrycznej lub okrągłej formie pokryte lśniącą chromowaną powłoką świetnie wyglądają w nowoczesnych
kabinach prysznicowych. Poszukujemy dziś natrysków oraz akcesoriów
łazienkowych wyróżniających się atrakcyjnym wyglądem także dlatego, gdyż współczesne strefy prysznica coraz częściej wyposażone w odpływy liniowe są otwarte, lub wydzielone za pomocą jednej tafli szkła.

Piotr Kolanowski, product manager FERRO S.A.
www.ferro.pl

5

Moza Black
KFA ARMATURA,
www.kfa.pl

6

KABINA
GRID
RIHO,
www.riho.pl

Instant. Bateria prysznicowa
czasowa podtynkowa. Linia baterii czasowych z prostym i bardzo nowoczesnym
wzorem, nadających się do wszystkich rodzajów umywalek (nawet dla dzieci).
300 zł, ROCA, www.roca.pl

Scona. Powierzchnia prysznicowa wykonana ze stali emaliowanej Kaldewei. Duża
uniwersalność zabudowy i aranżacji dzięki odpływowi umieszczonemu na środku.
Dostępny w 44 rozmiarach.
KALDEWEI, www.kaldewei.com

| 4. Kabina narożna prostokątna z drzwiami przesuwnymi KND2/ALTIIa marki Sanplast – szkło 8 mm, wysokość 210 cm, bezgłośne przesuwanie drzwi, Glass Protect, możliwość
dopasowania szerokości kabiny do potrzeb.
| 5. Czarna, matowa powłoka linii Moza powstaje w innowacyjnym procesie produkcyjnym, na który składa się kilkanaście etapów. Dzięki temu jest wysoce odporna
na uszkodzenia i przyjemna w dotyku. Deszczowania Moza Black jest sprzedawana w zestawie z termostatyczną baterią wysokiej jakości.
| 6. Czarne, matowe profile wykonane z malowanego proszkowo aluminium, które przymocowano po zewnętrznej stronie szkła. Takie rozwiązanie, wraz ze starannie
dopracowanymi detalami: masywnymi uchwytami, widocznymi śrubami czy solidnymi wspornikami, zapewnia kabinom GRID 100% loftowego charakteru.
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Balance. Kolekcja odwołuje się do ponadczasowego designu i harmonii człowieka z naturą. Połączenie ciepłej barwy
kości słoniowej i jasnej szarości z różnorodną strukturą płytek ściennych doda
wnętrzu naturalności i przytulności.
Od 134,93 zł/m2, TUBĄDZIN,
www.tubadzin.pl

Ściana

w łazience
www.tubadzin.pl

Materiałem wykończeniowym, którym od
wielu lat najchętniej pokrywamy ściany naszych łazienek, są płytki ceramiczne. Na
szczęście mnogość ich rodzajów, wyszukanych wzorów i faktur daje ogromne możliwości zaaranżowania nowoczesnej i niebanalnej łazienki.

wnetrzadomow.pl

łazienki

Gres szkliwiony, polerowany Fossil 60 x 60 cm.
Wzór szarego marmuru to perfekcyjne pokrycie
posadzek w salonach, łazienkach czy korytarzach.
112,99 zł/m2, CERAMSTIC,
www.ceramstic.com

Maratona. Kolekcja płytek, która przełamuje schematy. Kamień w wersji lappato,
połączony z grafiką tekstylną o matowej
powierzchni z błyszczącą pastą, wprowadzi bardzo ciekawy efekt wizualny.
Cersanit, www.cersanit.com.pl
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