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Każdy nowy projekt w życiu oznacza kolejne wyzwanie, które sobie stawiamy. Chcemy, żeby
jego realizacja przebiegła bezbłędnie, a finał okazał się strzałem w dziesiątkę. Zaprzyjaźnieni z naszą redakcją architekci wnętrz zgodnie potwierdzili, że podobnie jest z urządzaniem
wnętrz dla klientów. Na podstawie rozmów kształtuje się wizja, do której dorzucają swoją
szczyptę inwencji mającą za zadanie sprostać wymaganiom osoby zamawiającej dany projekt. Proces tworzenia jest podobno najprzyjemniejszy, schody często zaczynają się na etapie zakupów i niejednokrotnie trudno jest postawić kropkę nad i, bo oferta zaprzyjaźnionych
sklepów i producentów okazuje się niewystarczająca. NOWY MAGAZYN ma za zadanie ułatwić
rozwiązywanie tych dylematów. Ukierunkowany na zakupy, otwiera się na nowości, obowiązującą modę i trendy. Kolejna edycja pisma to przekrój przez ofertę firm i sklepów, dzięki
której każdy nowy projekt ma szansę zostać dopracowany do ostatniego szczegółu – począwszy od ścian, poprzez rozwiązania AGD, a skończywszy na elementach wyposażenia, które
podkreślą styl i charakter danej realizacji. Zachęcamy zatem do połączenia przyjemnego
z pożytecznym. MUST HAVE tej edycji NOWEGO MAGAZYNU to kolejna porcja wyjątkowych
mebli i dodatków do wyposażenia, IDEA PLUS FORMA to spojrzenie na innowacyjne rozwiązania. Przekrój przez prezentacje firm oraz lista polecanych adresów z pewnością ułatwią Wam
codzienną pracę. Powodzenia!
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Redaktor prowadząca

DesignNEWS

Śmiałe idee, odważne realizacje, mnogość pomysłów,
wyróżniające się style. Pokazujemy najnowsze dzieła
designerów, które nadadzą wnętrzu indywidualność.
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Łazienka

Odważne i nowatorskie pomysły na wygląd łazienek.
To pomieszczenia projektowane z dbałością o wygodę
i praktyczność, lecz także niekonwencjonalny wygląd.

Kuchnia

Nowoczesność i tradycja idealnie łączą się w wystroju.
Funkcjonalna, a przy tym zaskakująca i zachwycająca swym
wyglądem – taka jest kuchnia XXI wieku.

ArchiNEWS

Zapowiadamy najważniejsze wydarzenia dotyczące designu,
aranżacji i sztuki: targi, projekty i spotkania. Bądź na bieżąco
z aktualnościami z branży wnętrzarskiej!

Idea

Oryginalne pomysły designerów zawarte w urzekających
kształtach. Niebanalne projekty przeistoczone w użyteczne
przedmioty, które ozdobią wnętrze.

ModaTRENDY

Szeroki wachlarz modnych i ekskluzywnych produktów
niezbędnych do wystroju pomieszczeń. Zainspiruj się ich
wyglądem i stwórz dzięki nim wyjątkowe wnętrze!

CONCRETE DESIGN CUSTOM FORM CZERWONA MASZYNA DEANTE DECA DE FERR DE’LONGHI DUSCHOLUX EMPTY
IMPRESJE HOME COLLECTION INNE MEBLE INSPIRATIQUE JADIK KALDEWEI KLUDI LAMPY.PL LE PUKKA MESMETRIC
SQUARE SPACE STEREO DESIGN STYLHEN SUNDANCE SPAS TEKA TUBĄDZIN VILLEROY & BOCH ZAJC KUCHNIE

Jesteś architektem lub
dekoratorem wnętrz?
Zapraszamy do współpracy!
okiem.architekta@dobry-dom.pl

Magazyn wnętrzarski istniejący na rynku od 2005 roku.
W każdym numerze dostarczamy wiele pomysłów na
aranżacje dla tych, którzy szukają inspiracji i są gotowi na
twórcze eksperymenty. Bogato udokumentowane projekty
wnętrz współpracujących z redakcją magazynu architektów,
z dołączonym indeksem wyposażenia stanowią idealne źródło informacji przydatnych przy urządzaniu lub modernizacji
każdego pomieszczenia.

Must have

Proste i minimalistyczne, lecz niebanalne komody są
niezbędnym elementem wystroju stylowego wnętrza.
Idealnie łączą funkcję praktyczną z ozdobną.
Komoda STARS

Urokliwa, drewniana komódka w kolekcji Bloomingville z dwudziestoma niewielkimi szufladkami na
cenne drobiazgi. Prosta forma mebla dopełniona jest
pięknymi porcelanowymi uchwytami.
Wymiary: 71 x 25 x 77 cm.
1 700 zł, www.nshome.pl

FLOAT

Kolekcja, w skład której wchodzą gabloty, szafki i konsole.
Wykonane z super lekkiego szkła kryształowego o grubości 12 mm, klejonego pod kątem 45 stopni. Szuflady
otwierają się przez nacisk. Dostępne są różne rozmiary
i kolory poszczególnych elementów. Zaprojektowane przez
Patricka Norgueta, wyprodukowane przez Glas Italia. Wymiary obiektu ze zdjęcia: 203 x 45,5 x 90 cm.
ok. 12 000 zł, Glas Italia, www.showroomstore.pl

Komoda CHEST OF DR. ESLÖV
Nowoczesny, minimalistyczny design i zbliżenie do natury
są wyznacznikami tego unikatowego mebla. Elegancka
komoda wpasuje się w stylowe wnętrze, podkreśli jego
piękno i doda mu szyku. Wykonana z płyty MDF, z dużą
dbałością o szczegóły. Wymiary: 75 x 40 x 110 cm.
3 124 zł, Amadeus, www.galeria-antresola.pl

Komoda DAYTIME

Mebel pokryty jest naturalną okleiną (fornirem). Występuje
w opcji lakierowanej matowym lub błyszczącym lakierem.
Producent – firma FewChairs proponuje oprócz szarości
również inne stonowane, spokojne barwy jak brąz, szarości,
beże oraz uniwersalną biel i połączenia między kolorami.
Wymiary: 1200 x 400 x 885 mm.
3 999 zł, FewChairs, www.lepukka.pl
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Must have

Prosty blat i stalowe nogi – a tyle ciekawych pomysłów i możliwości. Aromatyczna kawa przy eleganckim stoliku smakuje zdecydowanie lepiej.
De FERR Manufacture
- stolik kawowy „ZET”

Niewielki stolik kawowy (wymiary: 70 x 70 x 40 cm)
wykonany ze stali i drewna, zainspirowany kształtem litery „Z”. Blat wykonany z jasnego, specjalnie
postarzanego drewna. Stalowa podstawa dostępna
jest w 7 wariantach kolorystycznych. Stolik występuje
również w eleganckiej wersji mahoniowej.
1 590 zł, De FERR Manufacture, www.deferr.eu

Stolik APOLLO

Uniwersalny stolik pod TV, do laptopa, jako dekoracja
przy ulubionym fotelu czy sofie. Wykonany ze
sklejki bukowej i metalu chromowanego w kolorze
wenge. Wymiary: wysokość 43 cm, szerokość 91 cm,
głębokość 50 cm, wnęka 17 cm.
1 050 zł, Planeta Design, www.planetadesign.pl

Stolik kawowy MISIA

Stolik kawowy Misia ma smukłe, lekkie nogi wykonane ze stali nierdzewnej, wpisującej się w nowoczesną
estetykę. Blat pokryty fornirem czeczota nawiązuje do
reprezentacyjnego Art Deco. Wyrafinowane połączenie
bogatego rysunku drewna z minimalistyczną linią stelaża to doskonały przykład mariażu klasyki ze współczesnością. Wymiary: 130 x 70 x 45 cm.
5 899 zł, BBHome, www.bbhome.pl

Stolik 908

Okrągły stolik kawowy o finezyjnej podstawie z giętych prętów stalowych dostępny jest w dwóch wielkościach, co pozwala na jego zastosowanie zarówno tam, gdzie wymagane
są większe gabaryty mebli, jak i tam, gdzie przestrzeń na
to nie pozwala. Stolik 908 może zostać wyposażony w blat
z litego drewna dębowego, płyty MDF o rożnych wykończeniach powierzchni lub niepowtarzalny blat ze sklejki z opcją
frezowania w powierzchni ozdobnego.
od 3 305 zł, Stylhen, www.stylhen.pl

Must have

Również funkcjonalne przedmioty mogą być dekoracjami. Niebanalne lampy stołowe rozjaśnią pomieszczenie, a ponadto je upiększą.

De FERR Manufacture
– lampa stołowa
„102 ECRU”
Lampa stołowa wykonana z misternie wygiętych elementów w kształcie
przypominającym amforę. Podstawa
lampy pokryta elegancką powłoką ecru.
Stożkowy abażur w świeżym kolorze
pomarańczy.
850 zł, De FERR Manufacture,
www.deferr.eu

Lampa biurkowa
BLUE

Industrialna lampa biurkowa
w kolorze niebieskim z kolekcji
Bloomingville wykonana z metalu
z podstawą w kolorze srebrnym.
Regulowany w kilku miejscach
statyw daje możliwość zmiany
kąta padania światła . Zaopatrzona jest w przewód w czarnym
oplocie z wyłącznikiem. Wymiary
klosza: 19 x 19 cm, wys. 116 cm.
997 zł, NS Home,
www.nshome.pl

Designerska
lampa stołowa
ABUJA
Wykonana ręcznie niezwykła podstawa z warstwowego szkła
dryftowego utrzymuje duży owalny klosz, który dopełnia
ogólny obraz i zapewnia przytulne oświetlenie.
1 218,90 zł, Lampy.pl, www.lampy.pl

Model
LONDON
TABLE
LIGHT/
BTC

Dostępna w trzech kolorach: czarnym, szarym
i żółtym z solidnym chromowanym ramieniem
i podstawą. Przewód zasilający powleczono bawełnianą taśmą, która przepleciona jest starannie przez zakrzywione-okrągłe ramię. Materiały:
malowane aluminium, stal chromowana.
Wymiary: średnica 38 cm, wysokość całkowita
43,5 cm , wysokość abażuru 13 cm.
od 2 423 zł, Stylhen,
www.stylhen.pl /
www.homelovers.pl
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Must have

Światło przez nie rzucane otula wnętrze i nadaje mu
niezwykłą przytulność. Dobrze dobrany kinkiet to
świetny dodatek do każdego pomieszczenia.

Designerska lampa ścienna CRACK
Pęknięta powierzchnia materiału może być inspiracją do
stworzenia czegoś nowego. Motyw taki wykorzystał projektant Raul Giotto. Kolorystyka osadza lampę wśród dekoracji
nowoczesnych, które ponadczasowy urok i fascynację czerpią
z prostoty wzornictwa.
605,90 zł, Lampy.pl, www.lampy.pl

Kinkiet VINTAGE

Lampa ścienna z kolekcji House Doctor. Może służyć jako
punkt doświetlający wnętrze. Dzięki swojej konstrukcji - jest
łamana w trzech miejscach, ma możliwość dowolnego padania
źródła światła. Wykonana z metalu w kolorze szarym, wykończona w połysku. Lampa ma przewód bez oplotu w kolorze
czarnym z wyłącznikiem. Wymiary: 13 x 18 x 60 cm.
590 zł, www.nshome.pl

Kinkiet
CAPE TOWN

Kinkiet PANTALICA TRE

Połączenie lekkiej, finezyjnej postaci oraz zdecydowanej, głębokiej kolorystyki. Kinkiet nawiązujący formą do
wzornictwa baroku będzie stanowić wyjątkowe uzupełnienie każdego wnętrza – doda mu odrobinę niecodziennej
elegancji. Projekt włoskiej firmy Artemide, która zyskała
uznanie na całym świecie. Projekt: Örni Halloween.
5 672 zł, Artemide, www.momastudio.pl

Ciekawy stylizowany kinkiet
z kolekcji lamp Trendy.
Stworzony z dużą dbałością
o szczegóły, co nadaje mu
charakterystyczny wygląd.
Wykonany z brązu, ma kolor
starego żelaza. Kinkiet
może być także do użytku
zewnętrznego.
1 046 zł, Inne Meble,
www.innemeble.pl

Must have

Fotele, w których można się zrelaksować, zapominając
o całym świecie. Choć jeden taki mebel jest niezbędny
w wygodnie urządzonym wnętrzu.
Fotel LAMA

Projekt autorstwa Ludovica + Robero Palomba. Rama
fotela wykonana jest z lakierowanej stali w kolorze grafitowym, siedzisko tapicerowane w tkaninie lub skórze.
Dostępna również wersja na zewnątrz (taras, ogród).
od ok. 12 500 zł, Zanotta, www.showroomstore.pl

Fotel BUTTERFLY

Z kolekcji marki Nordal przypominający swoim
kształtem skrzydła motyla, z siedziskiem z naturalnej, grubej skóry w kolorze brązowym.
1 980 zł, NS Home, www.nshome.pl

Fotel TETRIS

Fotel po wymianie elementów mechanicznych, renowacji
stolarskiej i tapicerskiej. Użyto tu tkaniny Uppsala Cobalt oddającej charakter szalonych lat 60., a drewniane
podłokietniki i nogi pozostawiono w oryginalnym kolorze.
Można go rozłożyć – wystarczy lekko odchylić się, a spod
siedziska wysunie się podnóżek.
3 500 zł, Deca, www.deca.com.pl

Fotel bujany WAVE

Fotel Wave jest zwycięzcą konkursu na współczesny
remodeling standardowego fotela bujanego. Michal
Riabic doskonale potrafił wczuć się w odpowiedni nastrój
i stworzył unikatowy na skalę światową produkt – między
fotelem bujanym a szezlongiem. Wprowadź się w ten
nastrój i ukołysz się w chwilach wypoczynku.
od 4 533 zł (tkanina) do 6 477 zł (skóra naturalna), TON
www.fabryka-designu.com
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Must have

Przykuwają wzrok, zaskakują swoją oryginalnością
i cieszą oko, a przy tym są wygodne. Zarezerwuj
widoczne miejsce dla krzesła lub taboretu!

AnOther DESIGN

Nowoczesny fotel na drewnianych lub transparentnych płozach autorstwa włoskiego studia projektowego Stolt Design Group. Stylistyką nawiązuje do klasyków modernizmu.
Doskonała „zabawka” nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych!
998 zł, dostępny w Polsce w AnOther DESIGN concept store,
www.anotherdesign.pl

Fotel CHARLY

Fotel CHARLY to odważne zestawienie stalowego stelaża i dobrej jakości malowanej ręcznie skóry. Uzyskane w hutniczym
procesie produkcji niejednorodności powierzchni stali oraz
nieoszlifowane spawy to cechy zgodne z najnowszymi trendami w „modzie meblowej” – zasadniczo wyróżniające ten wzór
od tradycyjnych mebli ze stelażem drewnianym. Pikowania
i ozdobne szycia dodają dodatkowego uroku.
P.P.H. JADIK Sp z o.o, www.jadik.pl

Krzesło TRACTOR

Stylizowane metalowe krzesło marki Nordal poddane zostało
celowemu zabiegowi postarzania. Niespotykana forma mebla
nawiązuje do siedzisk w starych traktorach i taki też był zamysł projektantów. Krzesło malowane na czarno, z delikatnymi przetarciami, ma obrotowe siedzisko.
Wymiary: 40 x 46 x 55 - 70 cm. 680 zł, www.nshome.pl

Stołek FLINT STONE TOOTH

Realny świat przyrody ubrany w design. Dziewiczo naturalny, fantastycznie zaprojektowany, w każdym calu
funkcjonalny jako stołek, stolik, taboret, puf czy podnóżek.
Wykonany z drewna teak - drewno egzotyczne, wyjątkowo
twarde, dzięki swojej strukturze i wysokiej zawartości olejków oraz kwasu krzemowego.
380 zł, Planeta Design, www.planetadesign.pl

Must have

Wygodne, miękkie i luksusowe sofy, które nadadzą
pomieszczeniu szyk, stworzą w nim przytulny klimat
i uczynią je wspaniałym miejscem relaksu.
Sofa NUVOLA

Hit na zeszłorocznych targach w Mediolanie — sofa NUVOLA
włoskiej marki GERVASONI wg projektu Paoli Navone. To
połączenie ciepłej i obłej formy z niezwykłą linią materiałów
o trójwymiarowej strukturze. Model dostępny w dwóch wersjach tkaninowych, m.in. w gładkim metalicznym materiale.
Do wykonania sofy użyto pianki poliuretanowej i gęsiego
puchu. Grube, wyszukane materiały dopełniają jej formę. W kolekcji znajdują się dwie sofy o szerokości 220 cm
i 260 cm oraz fotel o szerokości 165 cm.
Od 13 200 zł (cena sofy 2-osobowej o szerokości 220 cm),
www.squarespace.pl

System MON od Stylhen

MON to mebel modułowy dla tych, którzy chcą się otaczać przedmiotami nie tylko funkcjonalnymi, ale również
niepowtarzalnymi w formie. Bryłowa konstrukcja każdego
z modułów stanowi wyróżnik tej propozycji mebla wypoczynkowego. Niecodzienna, nowoczesna, geometryczna
forma stanowi o wyjątkowości systemu MON. Świetnie
prezentuje się zarówno jako pojedynczy element jak
i w dużym zestawie. Intryguje nie tylko nazwą.
Od 1 414 zł za moduł, Stylhen,
www.stylhen.pl / www.homelovers.pl

Sofa BASELINE

Baseline to klasycznie elegancka sofa duńskiej
marki Eilersen złożona z modułów różnej szerokości. Wypełnienie siedziska i poduszek z gęsiego
puchu, przemyślana konstrukcja i możliwość rozbudowy to jej niezaprzeczalne zalety. Dostępna
w różnorodnych obiciach wysokiej jakości.
Od ok. 13 000 zł, Eilersen, www.eilersen.eu

Sofa TOPIC z funkcją spania

Nowoczesna sofa wypoczynkowa Topic, o pięknej, stylowej rzeźbie oraz kwadratowych pikowaniach w stylu
Chesterfield. Okrągłe guziki i metalowe nóżki nadają
projektowi lekkość i elegancję. Mebel ma boczne poduchy
w kształcie wałków oraz funkcjonalne podłokietniki. Prostota formy decyduje o jej wszechstronnym zastosowaniu
w aranżacjach zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych.
4 599 zł, Custom Form, www.customform.pl

16 designNEWS
www.nowymagazyn.eu

Must have

Oświetlają wnętrze, a dodatkowo, dzięki nietypowemu
designowi, urozmaicają jego wystrój. Lampy kolorowe
lub stonowane – i praktyczne, i ozdobne.

Lampa wisząca BALL

Wyjątkowa, wykonana z kartonu, urzeka piękną formą
oraz przyciętymi laserowo i zestawionymi ręcznie pasami,
tworzącymi nieregularne, interesujące wzory. Dostępna
w różnych kształtach.
747,90 zł, Lampy.pl, www.lampy.pl

Lampa DOTTORE

Prekursorski projekt przewrotnie demonstruje ideę możliwości współczesnego wnętrza. Lampa wykoana jest z aluminium i stali. Wymiary: średnica 55 cm, wysokość ok 35 cm,
długość kabla (możliwa do skrócenia) 110 cm.
850 zł, Planeta Design, www.planetadesign.pl

MAXI RING
AnOther DESIGN

Wyjątkowe lampy projektu hiszpańskiego designera Arturo
Alvareza. Wykonane ręcznie z metalowej siatki i pokryte barwionym silikonem. Zachwycają oryginalną bryłą
i żywymi barwami. Dostępne w wielu rozmiarach, doskonale sprawdzą się zarówno we wnętrzach prywatnych, jak
i przestrzeniach publicznych.
dostępne w AnOther DESIGN concept store,
www.anotherdesign.pl

Miękki kształt oraz eleganckie wykończenie na najwyższym
poziomie czynią z tej oprawy niezwykle ciekawą propozycję. Daje ona mocne, rozproszone światło i jest dostępna aż
w sześciu wariantach! Do dyspozycji mamy oprawę natynkową, zwieszaną i wpuszczaną – każdą w wersji na dwie lub
cztery świetlówki – dzięki czemu łatwo jest wybrać Maxi
Ringa idealnie dopasowanego do oświetlanego wnętrza. Lampa oferowana jest w czterech kolorach, na życzenie klienta
może być wykończona w połysku.
Od 814 zł, Aquaform, www.aquaform.pl
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Formuła wystawy jest przeglądem dyplomów gdańskiej ASP obronionych w ostatnim roku, a ich rozstrzał
tematyczny odzwierciedla ofertę w zakresie sztuk
projektowych.

DYPLOMY ASP W GDAŃSKU
Wystawa była doskonałą okazją, by zajrzeć do pracowni
gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Projekty twórcze, lekko
szalone, nowatorskie i estetyczne, zostały wyłonione spośród
dyplomów magisterskich i licencjackich na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa. Prezentacja podzielona była
na dwa bloki tematyczne - wzornictwo i architekturę. Obok
takich projektów, jak nowe pomysły na siodło, mokasyny,
naczynia i akcesoria kuchenne, a nawet gadżety erotyczne, swoje miejsce znalazły aranżacje przestrzeni miejskiej,
nieustępujące pomysłem doświadczonym projektantom, lecz
z nowym spojrzeniem na sztukę użytkową.

Gdynia lubi młodych
i zdolnych
Gdynia od zawsze kojarzona jest z innowacjami i nowoczesnością.
Nie inaczej zaprezentowała się również podczas szóstej edycji
Gdynia Design Days, gdzie rozwijający skrzydła młodzi
projektanci zaprezentowali swoje dokonania.

Lampy o nietypowych formach, które są zarówno użytecznym przedmiotem, jak i elementem wystroju wnętrza – to tylko kilka przykładów projektów, które można było zobaczyć na wystawie.

DESIGN INNOWACYJNY. RZECZY PIĘKNE I MĄDRE
Podczas drugiej edycji wystawy kuratorka, Ksenia Piątkowska, zebrała wizjonerskie prace młodych projektantów z Polski i zagranicy. Pokazała potencjał przedmiotów uznawanych
za bezużyteczne, prezentując studenckie prace non profit

oraz komercyjne projekty młodych twórców, którzy już osiągnęli sukces. Projekty stworzone przez studentów z różnych
artystycznych i technicznych uczelni zaskoczyły swoją odwagą, bezkompromisowością i siłą wyrazu estetycznego.

Projektom przyświecały dwie koncepcje: te, które wykorzystują znany już materiał w dotąd nieznany, niestosowany
sposób oraz te, które z materiałów odpadowych, recyklingowych tworzą nową formę i jakość. Lampa BIONIKA z piłeczek
pingpongowych, siedziska z dętek i jeansu, systemy oświetleniowe o nietypowych formach, kolekcja eksperymentalnych
produktów z kamienia akrylowego tzw. Corianu przygotowana przez studentów z The Royal Danish Academy of Fine
Arts, School of Design – to tylko kilka przykładów projektów,
które można było zobaczyć na wystawie.
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Prace młodych, utalentowanych projektantów można było znaleźć także na wystawie „Współczesne Improwizacje”
prezentowanej w Terminalu Designu.

W WITRYNACH
Wystawa zaangażowała do współpracy młodych polskich
projektantów i… gdyńskich przedsiębiorców oraz właścicieli
sklepów przy ul. Świętojańskiej, którzy swoje witryny zmienili
w minigalerie. Młodzi twórcy wykroczyli w swoich projektach
poza wyznaczone granice w myśleniu o przedmiocie. Widelec

czy łyżka stały się elementem lampy, a zwykły szary papier
zmienił się w funkcjonalną i pojemną torbę na zakupy. Dzięki
zgięciom i zaskakującym rozwiązaniom torba jest nie tylko
wytrzymała i przystosowana do wielokrotnego użytku, ale
także po złożeniu mieści się w damskiej torebce.

Innowacyjność produktu przejawia się w oryginalnym designie,
nie tracąc jednocześnie walorów
funkcjonalnych. To manifestacja
ekologicznej świadomości.

Tegoroczne hasło festiwalu w pełni oddało ideę wystawy
i miejsca jej prezentowania. Sklepowe witryny znalazły się
na styku strefy publicznej i prywatnej. Pokazywane zaś
w nich obiekty stanęły na pograniczu projektowania i społecznego zaangażowania. Niekonwencjonalne materiały połączyły się tu z ekologicznym i zrównoważonym podejściem
do produktów. Prace młodych, utalentowanych projektantów
można było znaleźć także na wystawie głównej „Na styku”
oraz na wystawie „Współczesne Improwizacje” prezentowanej w Terminalu Designu.
Materiał zdjęciowy: Gdynia Design Days

WNĘTRZE
W NAJLEPSZEJ
FORMIE
Fotel LC Cashmere
Klasyczna forma w zwariowanej, wełnianej odsłonie.
Pokrycie zostało wykonane z pierwszorzędnego kaszmiru –
do wyboru, do koloru!

Z pasji do wyjątkowych mebli i wszelkich form użytkowych
powstało CustomForm. Miejsce zaprojektowane z myślą
o ludziach, którzy stawiają na dobry design i nowoczesne
rozwiązania.

Seria Paris to połączenie wytrzymałości metalu
z żywymi kolorami. Idealnie koresponduje
z wnętrzami w stylu industrialnym.
TRZY SHOWROOMY Firma funkcjonuje od 2007 roku. Dzisiaj
trzy showroomy we Wrocławiu, Warszawie i Katowicach, punkty
handlowe w największych miastach Polski oraz sklep internetowy
oferują wszystko, co może nadać wnętrzu niepowtarzalny
charakter. Można tu kupić meble, oświetlenie, akcesoria oraz
dodatki. Ofertę charakteryzuje wysoka jakość wykorzystywanych
materiałów połączona z precyzyjnym wykonaniem produktów.
A wszystko to w naprawdę dobrej cenie.
ROZGOŚĆ SIĘ! Jeśli choć trochę bliska ci jest maksyma „pokaż
mi swoją sofę, a powiem ci kim jesteś”, poczujesz się tutaj
jak w raju. Usiąść można wygodnie na licznych modelach sof,
foteli i krzeseł, które charakteryzują się nie tylko oryginalnymi
formami, ciekawymi zestawieniami kolorów i wzorów, ale przede
wszystkim funkcjonalnością. Są to zarówno projekty oszczędne
w formie, kreatywne nawiązania do klasyki, jak i meble, które
podkreślą osobowość nawet najbardziej ekstrawaganckiego
wnętrza.

www.customform.pl
W DOBRYM ŚWIETLE Aby dodać blasku swojemu mieszkaniu
lub miejscu pracy, można sięgnąć po wyjątkowe produkty
z działu oświetlenia. Znajdziesz tu lampy wiszące, podłogowe,
biurkowe, ścienne oraz plafony. Można wybierać spośród
projektów w różnorodnych stylach – klasycznym, glamour,
retro, industrialnym czy futurystycznym.
ZAPROJEKTOWANE,
BY
INSPIROWAĆ
Design
dla
poszukujących i jednocześnie funkcjonalne, wysokiej jakości
meble dla każdego – to wszystko mieści w sobie oferta
CustomForm. Misję kreowania własnego, unikalnego stylu na
co dzień realizuje młody, dynamiczny zespół wielbicieli designu.
Ta energia przekłada się na prezentowane projekty. Warto
sprawdzić samemu i dać się zainspirować do udoskonalania
i dekorowania. Krótko rzecz ujmując – zmiany na lepsze we
własnym wnętrzu. Wiwat dobre formy!

Centrala/Showroom Katowice ul. Gliwicka 275, 40-862 Katowice, tel. +48 (32) 700 18 01 | Showroom Warszawa - ul. Floriańska 6,
03-707 Warszawa, tel. +48 (22) 389 71 97 | Showroom Wrocław - ul. Kiełbaśnicza 25, 50-110 Wrocław, +48 (71) 710 67 97

w w w .a no the rd e s i g n.p l
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Tablice magnetyczne
z wzorem w pastelowych kolorach
w postarzanej ramie. Kolekcja Nordal.
Wymiary: 46 x 31 cm.
158 zł, www.nshome.pl
Zabawna lampa
złożona z przewodu z nawleczonymi kolorowymi, drewnianymi
kulkami. Kolekcja Bloomingville.
Wymiary: 120 cm.
215 zł, www.nshome.pl

Skandynawski

DESIGN

Prostota, funkcjonalność, naturalne materiały
to cechy, dzięki którym styl skandynawski
zyskuje coraz więcej zwolenników.
Welurowa
poduszka
w kolorze niebieskim
z delikatnym drapowaniem i ozdobnym
guzikiem. Średnica:
40 cm, Kolekcja Hübsch.
160 zł, www.nshome.pl

Krzesło Festival
zwraca uwagę kształtem oraz turkusowym
kolorem. Uroku dodają
mu delikatne przetarcia. Kolekcja Nordal.
Wymiary:
43 x 45 cm, wys. 85 cm.
525 zł, www.nshome.pl
North & South Home oferuje oryginalne i nietuzinkowe rozwiązania
dla domu, mieszkania, biura czy ogrodu. Znajdziesz u nas bogaty
wybór mebli, elementów oświetlenia oraz dodatków znanych europejskich marek. Kraków, ul. Dobrego Pasterza 122,
info@nshome.pl, www.nshome.pl
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To już trzecia edycja Warsaw
Gallery Weekend. Najlepsze
galerie zapraszają na wernisaże i wystawy.
WARSZAWA – OŚRODEK SZTUKI NAJNOWSZEJ
Program obejmuje prezentację kilku generacji polskich artystów: klasyków (m.in. Zbigniew Dłubak, Alina Szapocznikow,
Jan Świdziński), wpływowego dojrzałego pokolenia (Grzegorz Kowalski, Natalia LL, Włodzimierz Jan Zakrzewski, Łódź
Kaliska, Leszek Knaflewski), indywidualności średniego pokolenia (Cezary Bodzianowski, Oskar Dawicki, Maurycy Gomulicki), a wśród nich artystek o międzynarodowej renomie
(Agnieszka Brzeżańska, Agnieszka Kalinowska, Alicja Karska
& Aleksandra Went) oraz intrygujących przedstawicieli
młodej i najmłodszej generacji (m.in. Dorota Buczkowska,
Bownik, Paweł Eibel, Tomasz Kowalski, Gizela Mickiewicz,
Siostry Borowe, Anna Orłowska & Mateusz Choróbski). Silnie
reprezentowana będzie fotografia (m.in. Wojciech Plewiński,
Tadeusz Rolke, Tomek Sikora, Andrzej Świetlik), a całości
dopełni obecność niepokazywanych dotąd w Polsce zagranicznych artystów (Nina Beier, Michael E. Smith). Wydarzeniami towarzyszącymi będą m.in. panel o kolekcjonowaniu,
pokazy filmów, koncerty i spacery kuratorskie, program dla
dzieci i ich rodziców Spotlight Kids.
Warszawska scena artystyczna należy do najprężniej rozwijających się w Europie. Warsaw Gallery Weekend wyznacza nowy, artystyczny szlak na dynamicznie zmieniającej
się mapie miasta, ale ma zarazem ambicję wpisania się na
stałe do europejskiego kalendarza sztuki najnowszej: jako
coroczne święto artystów i towarzyszących im galerii, lecz
też miejsce odkryć i spotkań.
Szczegółowy program: www.warsawgalleryweekend.pl

Lampa wisząca Light Eye X3
Lampa o klasycznym kształcie wyczaruje wspaniałe efekty świetlne. Dostępna
również jako lampa sufitowa i ścienna.
825 zł, www.lampy.pl
Lampa wisząca Winch
Winch pasuje zarówno do wnętrz
klasycznych jak i urządzonych
w stylu industrialnym.
491 zł, www.lampy.pl

Z CHARAKTEREM
Lampa niejedno ma imię, dlatego jej unikalny
wygląd doda wnętrzu niepowtarzalnego stylu.

Dla tych co kochają drzewo
Lampa stojąca Flashwood wykonana
jest z drzewa dębowego. Swoim wyglądem przypomina 12-ramienną gwiazdę.
Mistrzowskie połączenie naturalności
i ciepła w prekursorskim designie!
23 805 zł, www.lampy.pl

Lampa stołowa Satellite
Patrząc się na
lampę Satellite
możemy poczuć się niczym
w środku galaktyki: do obrzeża
złotobrązowego,
żelaznego pierścienia przytuliła się złota
„planeta”, która wydaje się
krążyć po swojej orbicie.
2 967 zł, www.lampy.pl

Lampy.pl to sklep internetowy specjalizujący się w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym. Chętnie przygotujemy dla Państwa ofertę specjalną.
Prosimy o kontakt telefoniczny: 22 307 14 83 lub drogą mailową: info@lampy.pl

lampy.pl
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Zegar ścienny Slices
colourful
Zegar projektu Jordi
Pla Studio o średnicy 40 cm wykonany
z aluminium. Wielokolorowa tarcza przykuwa uwagę i pięknie się
prezentuje.
285 zł, Karlsson,
www.exitodesign.pl

Lampa Blister 3
Lampa o ciekawym designie, sprawi że
oświetlone nią pomieszczenie nabierze nowoczesnego charakteru. Klosze z przeźroczystego szkła z uchwytem na źródło światła,
mocowanie z metalu.
519 zł, Le pukka, www.lepukka.pl

DLM
Uchwyt na górze stolika
ma przypominać o idei
tego projektu. Dzięki
niemu możemy przenosić stolik wraz z filiżanką kawy czy herbaty
wszędzie tam, gdzie
mamy na to ochotę.
610 zł, HAY,
www.stereodesign.pl

Mebel wypoczynkowy LAX
To szereg możliwości dokładnego dopasowania sofy do własnych potrzeb i oczekiwań. Zdecyduj samodzielnie o jego gabarytach i opcjach
dodatkowych takich jak praktyczne kieszenie w podłokietnikach czy
funkcja spania. od 4628, Stylhen, www.stylhen.pl / www.homelovers.pl

Fotel Wire Red
Fotel wykonany ze stali
miękkiej, emaliowany
w kolorze czerwonym.
Dostępny w 6 wersjach
kolorystycznych. Wymiary: wys. 73 cm, szer.
z boku: 50 cm, szer.
z przodu: 55 cm, wys. do
siedziska: 42 cm.
729 zł, Zuiver,
www.9design.pl

Tavolo XZ3
Bardzo prosta i elegancka
linia to pomysł Studio
Technico Magis. Stół można wykorzystać zarówno w domu jak i barach, restauracjach czy stołówkach.
2 282,34 zł, ATAK DESIGN,
www.atakdesign.pl

Krzesło Rush
Wygoda i zgrabna geometryczna linia.W czerni lub
bieli do wyboru.
399 zł www.customform.pl

Z miłości do

DIZAJNU

Poznaj szeroką ofertę CustomForm
i spraw, by Twoje wnętrze wyglądało
niepowtarzalnie!

Lampa Termo
Zwiewny jak skrzydło motyla plafon wprowadzi do wnętrza ambientowy blask i subtelną elegancję.
619 zł, www.customform.pl

Lampa Pastil
Minimalistyczna forma lampy świetnie sprawdza się w loftach i dużych
przemysłowych przestrzeniach.
419 zł, www.customform.pl

Krzesło Paris
Łączy wytrzymałość metalu
z żywymi kolorami. Idealnie
koresponduje z wnętrzami
w stylu industrialnym.
359 zł, www.customform.pl

Fotel LC Cashmere
Klasyczna forma w zwariowanej,
wełnianej odsłonie. Pokrycie zostało
wykonane z pierwszorzędnego kaszmiru – do wyboru, do koloru!
2 095 zł, www.customform.pl

W ofercie CustomForm znajdziesz meble, oświetlenie, akcesoria
oraz dodatki do upiększenia każdego wnętrza, nad których doborem nieustannie pracuje sztab młodych pasjonatów dizajnu.

Jesteś architektem lub
dekoratorem wnętrz?
Zapraszamy do współpracy!
okiem.architekta@dobry-dom.pl

Magazyn wnętrzarski istniejący na rynku od 2005 roku.
W każdym numerze dostarczamy wiele pomysłów na
aranżacje dla tych, którzy szukają inspiracji i są gotowi na
twórcze eksperymenty. Bogato udokumentowane projekty
wnętrz współpracujących z redakcją magazynu architektów,
z dołączonym indeksem wyposażenia stanowią idealne źródło informacji przydatnych przy urządzaniu lub modernizacji
każdego pomieszczenia.

Krzesło Angel
Innowacyjny produkt
łączący lekki design oraz
zdecydowane kształty.
Krzesło posiada idealnie
wyprofilowane siedzisko,
które zapewnia najwyższy
komfort siedzenia. Całość
podkreśla piękna podstawa.

Sofa Rucola
Prosty projekt podkreślony pięknymi
drewnianymi nóżkami
eksponuje nowoczesny design. Wykończenie: tkanina lub
skóra - dostępnych
ponad 150 wersji
kolorystycznych.

Stolik Libra
Włoska linia stolików charakteryzuje
się nowoczesnym wzornictwem oraz
minimalistyczną formą. Na uwagę
zasługuje piękna podstawa, która
może być wykonana w wersji metalowej oraz drewnianej.

Sofa Brandon
Masywna modułowa sofa z idealnie wyprofilowanym
siedziskiem z pewnością nada indywidualny charakter każdemu wnętrzu. Najbardziej wymagający użytkownik doceni komfort siedzenia. Sofa dostępna jest
w bogatej kolorystyce tkanin oraz skór naturalnych.
Modułowy system pozwala stworzyć swój własny
zestaw, więc masz dokładnie to czego chcesz.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SALONÓW
Gdańsk, CH RENTAL PARK, ul. Przywidzka 7
Warszawa/Janki Al. Krakowska 6a
Kraków, ul. Zakopiańska 56

www.momastudio.pl

Stoliki Kawowe Sinny
Połączenie przejrzystej formy oraz
lekkiej podstawy. Praktyczna oraz
elegancka forma stolika pozwala na
aranżacje nie tylko w pomieszczeniach
domowych, ale także komercyjnych.
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Sowa
Ręcznie rzeźbiona drewniana gałka
przedstawiająca sowę. Oryginalna
ozdoba, dzięki której każda szafka lub
komoda uzyska niepowtarzalny wygląd.
Wymiary: 4 x 2,7 cm. Kolekcja Hübsch.
18 zł, www.nshome.pl

Lampion Wooden
Oryginalny 51-centymetrowy lampion wykonany z drewna efektownie ozdobi wnętrze.
119 zł, home&you, www.home-you.com

Dekoracja ścienna
Jedna z dekoracji
z oferty Inne Meble.
Tabliczka z zabawnym
napisem ozdobi wnętrze
i wprowadzi do niego
wesoły nastrój.
49 zł, Inne Meble,
www.innemeble.pl

Komoda Manufaktur
Oryginalna komoda w industrialnym stylu. Ten stylowy,
z pozoru tylko ciężki mebel, jest wprost stworzony do loftów. Dla odważnych kolekcjonerów niebanalnej sztuki.
2 879 zł, Kare Design, www.9design.pl
Armchair Cafehaus
Beige Suede
Wytworny fotel na ramie
z brzozowego drewna.
Ozdobi wnętrze i doda
mu przepychu.
1 890 zł, Kare Design,
www.galeria-antresola.pl

Dywan Wuschel Silver
Duży, miękki dywan do
stylowych wnętrz.
Wymiary: 300 x 200 cm.
2 989 zł, Kare Design,
www.czerwonamaszyna.pl

naWYMIAR

CASA stół,
ANNET krzesło
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na www.jadik.pl
Nasze salony meblowe
WROCŁAW: D.H. DOMAR,
ul. Braniborska 14, tel. 71 7810315
POZNAŃ: ul. Głogowska 261, tel. 609 049 849

P.P.H. Jadik Sp. z o.o.
ul. Ekonomiczna 3, 67-100 Nowa Sól
tel. 68 478 43 60; fax. 68 478 43 63
e-mail: jadik@jadik.pl; www.jadik.pl

BART fotel

LUDWIG fotel

SELA krzesło

CHARLY krzesło

RICK krzesło

Oferujemy unikalne serie mebli,
wykańczane ręcznie z dbałością
o każdy detal dostosowane do
indywidualnych potrzeb Klientów.

donice ADAN, design: Terese Sapey, VONDOM

Pozwól się zainspirować

Sklep internetowy:

www.sklep.hydroponika.pl
Korzystna współpraca dla projektantów i dekoratorów:

www.sklep.hydroponika.pl/dlaprojektantow

Studio Hydroponiki - Kraków, ul. Siewna 30, tel.: 12 420 12 90, tel. kom. 728 844 000

Lampa FORTUNY
marki PALLUCCO
Legendarna lampa zaprojektowana przez Mariano Fortuny
w 1907 roku. Po wielu reedycjach stała się ponadczasową
ikoną designu. Połączenie
formy, niby statywu fotograficznego wraz z wyjątkowym
abażurem wykończonym zawsze szlachetnymi tkaninami,
stanowi fenomenalny efekt.
16 500 zł, www.squarespace.pl

Miejsce
z najlepszym designem
Przestrzeń showroomu wypełnia bogata oferta mebli, oświetlenia, tapet, tkanin,
dywanów oraz dodatków z ponad 350 marek z całego świata. Oprócz produktów
renomowanych firm, dostępne są również meble projektowane na indywidualne
zamówienie oraz własna linia mebli tapicerowanych. Dopełnieniem oferty jest
możliwość zamówienia kompleksowej usługi w zakresie dekoracji okien. Poza
showroomem oferta dostępna w sklepie internetowym na www.squarespace.pl
Sofa INKAS marki ARKETIPO
Sofa wg projektu Manzoni i Tapenassi. To ekskluzywna sofa, która pozwala na stworzenie unikatowego i niepowtarzalnego stylu z wielu kombinacji
kolorystycznych tkanin. Kompozycje INKAS mają nieregularny wzór i dają
możliwość różnych ustawień sofy.
Od 11 890 zł/sofa 2-osobowa, www.squarespace.pl

Fotel EGG marki FRITZ HANSEN
Projekt Arne Jacobsena z 1958 roku. Rozpoznawalny, ponadczasowy i oryginalny w formie. Ze względu na swój unikalny kształt, fotel
EGG daje odrobinę prywatności w miejscach
publicznych, natomiast wersja z lub bez podnóżka jest idealnym meblem dla stref lounge.
25 000 zł, www.squarespace.pl

Lampa UNDER THE BELL marki MUUTO
Lampa jest wyjątkową oprawą oświetleniową, która zawieszona nad
stołem lub w otwartym środowisku tworzy odrębną przestrzeń w pomieszczeniu. Dzięki materiałowi, z którego została wykonana, poprawia
akustykę wnętrza, absorbując dźwięk. Daje to doskonałe warunki do
dyskusji toczonych pod jej kloszem.
2 300 zł, www.squarespace.pl

Tapeta MY MUSEUM marki WALL&DECO
Tapeta z kolekcji Life 13 to nie kolejna fototapeta,
lecz sztuka na ścianach. Tapeta jest winylowana,
całkowicie zmywalna, dostępna w trzech różnych
strukturach pod względem jakości druku. Każda z
tapet ma możliwość indywidualnego dopasowania
do wnętrza.
W 2013 roku WALL&DECO wprowadziło możliwość
użycia wzorów ze wszystkich kolekcji w wersjach
Indoor, Outdoor i Wet.
Od 600 zł/m2, www.squarespace.pl

U NAS ZNAJDZIESZ
NAJLEPSZE MARKI
AUDIO/WIDEO.

PROMOCJA

SALONY FIRMOWE DENON
Wybierz swój wymarzony sprzęt audio/wideo. Oferujemy
produkty najwyższej jakości stworzone przez producentów
światowej klasy. Podstawą naszej oferty są produkty marki
Denon, ale znajdziesz u nas także pełne linie produktowe
markek: Marantz, Audiolab, Sonos, Boston Acoustics,
Canton, Dali, Genelec, Elipson, Scandyna, czy Wharfedale.
Projektujemy i realizujemy instalacje systemów audiowizualnych
w apartamentach i domach mieszkalnych. Należą do nich
prywatne sale kinowe, wielostrefowe systemy muzyczne
multiroom, systemy stereofoniczne oraz kina domowego.
Posiadamy pełną gamę akcesoriów dla najbardziej wymagających
audiofilów, a specjalne warunki usług gwarancyjnych zapewnią
wieloletnią satysfakcję z zakupionego sprzętu.
Pozwól nam spełnić Twoje marzenia.

www.salonydenon.pl
www.facebook.com/DenonSalonyFirmowe
OD 15.08 DO 31.10.2013

Galeria Mokotów
ul. Wołoska 12
02-675 Warszawa
Tel.: 22 541 36 20

Galeria Krakowska
ul. Pawia 5
31-154 Kraków
Tel.: 12 432 50 73

Magnolia Park
ul. Legnicka 58
54-204 Wrocław
Tel.: 71 316 16 79

Stary Browar
ul. Półwiejska 42
61-888 Poznań
Tel.: 61 667 13 57

Galeria Bałtycka
ul. Grunwaldzka 141
80-264 Gdańsk
Tel.: 58 345 05 88
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Estetica

STEALTH

Nowoczesne wnętrza często są jak podróż
w czasie. Zamykając za sobą drzwi, jak Alicja
w krainie czarów, przenosimy się do innego świata. Świata, gdzie królują nowoczesne
formy, geometryczne bryły i meble o niezwykłych kształtach. Tego typu wnętrza idealnie
pasują do ludzi otwartych i nieszablonowych.

81.WAW.PL
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NOWOCZESNA RÓŻNORODNOŚĆ
Apartament w tym stylu powinien zostać zaprojektowany
w taki sposób, aby wnętrze przypominało galerię nowoczesnego artysty. Pełne kontrastów oraz innowacyjnych rozwiązań. Mimo tego nic nie powinno być przypadkowe. Tworząc
projekt najważniejsze jest, aby wszystkie elementy zostały
dobrane w taki sposób, by harmonijnie ze sobą współgrały. Nie muszą mieć jednakowego charakteru, ale powinny
umożliwiać łączenie różnorodnych stylów.
Klimat coraz popularniejszego stylu Estetica Stealth, jest
nietuzinkowy a konstrukcja przestrzenna opiera się na
ścianach. Dlatego dużą rolę odgrywają skosy – zarówno te

prawdziwe, jak i te tworzone przy pomocy kolorów i światła.
Pozwalają nadać wnętrzu indywidualny charakter. Idealnie
sprawdzają się w nowoczesnych przestrzeniach, a dzięki
odpowiedniemu doborowi barw tworzą nowoczesny klimat.
Ważne jest, aby we wnętrzu w stylu Estetica Stealth postawić na odważne formy i nietuzinkowe rozwiązania. Dobrym
pomysłem może być ogromny stół w nietypowym kształcie czy wkomponowany w zabudowę pomalowany na biało
kredens. Całości doskonale dopełni oryginalny żyrandol
a charakteru nada sofa o niebanalnym kształcie w kolorze
metalicznego srebra.

81.WAW.PL
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WRAŻENIA OPTYCZNE
Kolejnym składnikiem stylu może być wszechobecna biel,
gdzieniegdzie przełamywana szarością i drewnem, która
sprawia, że pomieszczenia wydają się większe niż są w rzeczywistości. Zwracają uwagę białe ściany oraz elementy
wystroju w tym samym kolorze. Dzięki temu wnętrza robią
wrażenie niezwykle przestronnych. Z kolei połączone z innym kolorem lub materiałem dają efekt przenikających się
płaszczyzn. W tego rodzaju wnętrzach najlepiej sprawdzają
się nowoczesne meble o nieszablonowych formach. Ideal-

81.WAW.PL

nym rozwiązaniem są przedmioty, które mogą się poszczycić niepowtarzalnym wzornictwem.
W przypadku wnętrz w stylu Estetica Stealth, dużą rolę
odgrywa także światło. Dla przykładu, na suficie w części
sypialnianej można zamontować geometryczną konstrukcję
z wmontowanymi poziomymi lampami - światło jest nieodłącznym elementem wnętrza. Stąd decydując się na konkretny wystrój, trzeba zwrócić szczególną uwagę na dobór
odpowiedniego oświetlenia.
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Marmur

DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Marmur to jeden z najpiękniejszych i najbardziej docenianych
materiałów. Do dekoracji wykorzystywany był już w starożytności.
Nie dziwi więc fakt, że i obecnie artystów, architektów
i projektantów nadal zachwyca piękno tego naturalnego surowca.

MESMETRIC

KAMIENNE ILUMINACJE
Interesujące, że zaczęto doceniać transparentność tego
szlachetnego surowca i przemysł wzorniczy coraz śmielej
wykorzystuje go do kreacji oświetlenia, i to nie tylko w przypadku podstawy, jak w znanym projekcie lampy podłogowej
Arco dla marki Flos, ale również w postaci abażurów. Jeden
ze świeższych pomysłów Benjamina Huberta to Quarry –
seria toczonych, cienkościennych, marmurowych kloszy.
Ich wnętrze oddaje teksturą proces pracy w kamieniu, tak
charakterystyczny chociażby dla twórców doby renesansu.
Wspomniana delikatna przejrzystość materiału przy zapalonym świetle uwydatnia żyłkowania białego kamienia i stanowi
dodatkowy walor estetyczny. Oprawy dostępne są w trzech
rozmiarach i produkowane są przez markę De La Espada.
Brązowy marmur wykorzystano przy projekcie oprawy wiszącej Mass Light, stworzonej przez projektantów Norm dla
&tradition. Kulę z mlecznego szkła przytwierdzono do tłoczonej, kamiennej bazy. Oprawa występuje w wersji pojedynczej
i jako komplet 9 kloszy.
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Seria stolików kawowych i stołów o okrągłych i kwadratowych
blatach wyróżnia się
niezwykłą dekoracyjnością i przykuwa
wzrok nietuzinkową
fakturą materiału.

UNIKATOWOŚĆ SUROWCA
Prócz wykończeń architektonicznych, do których jest często
stosowany, marmur podbija serca designerów i pojawia się
w nieco nowocześniejszej oprawie. Nie dziwi zapewne, że wykorzystywany jest jako blat stołów, parapetów czy mebli kuchennych. Szczególnie uwielbiany jest biały i czarny marmur,
pełen naturalnych żyłek, tworzących dekoracyjny ornament.
Fakt, że jest to materiał naturalny sprawia, że każdy z obiektów jest unikatowy i niepowtarzalny.

W 1963 roku Poul Kjaerholm zaprojektował stół pk54 o okrągłym, marmurowym blacie, przytwierdzonym do metalowej
podstawy. Nieco bardziej dekoracyjny jest mebel Octopus
Carlo Colombo, dla włoskiej marki Arflex, którego ciężką,
kamienną tarczę wzniesiono na kilkunastu asymetrycznie
ustawionych nogach, przypominających odnóża morskiego
stworzenia.

Marmur to materiał,
który kojarzony jest
z luksusem. Niezaprzeczalnie dodaje on
uroku każdej przestrzeni, łącząc w sobie
naturalność surowca
z jego ogromną dekoracyjnością i plastycznością wykończeń.

MESMETRIC

MESMETRIC

Autor: Barbara Pobłocka, Mesmetric

by

Oryginalne
I INSPIRUJĄCE
MISTRZOWSKIE ROZWIĄZANIA
Mikrocement i mikrobeton firmy Edfan to materiały wysokiej
klasy pod względem wytrzymałości i naturalnych składników
wykorzystanych do ich produkcji. Efektownie prezentują się
w połączeniu z drewnem lub stalą, a przy tym wiernie oddają strukturalną surowość betonu. Zaletą mikrocementu jest
to, że łatwo poddaje się obróbce, dzięki czemu bez większego wysiłku można nadać powierzchni pożądany kształt.
Przy minimalnej grubości 1–2 mm pozwala na maksimum
ciągłości struktury i w pełni zachowuje swoje właściwości.
Mikrobeton pozwala zachować ciągłość na styku różnych
powierzchni i jest bardzo odporny na ścieranie przy stosunkowo niewielkiej grubości warstwy wykorzystywanego
produktu – 2–3 mm. Umożliwia to stosowanie mikrobetonu
na posadzki/podłogi w sklepach i centrach handlowych.
Mikrocement i mikrobeton mogą być stosowane na powierzchniach pionowych (ściany) oraz poziomych (podło-

Produkty firmy Edfan
to propozycja dla wszystkich
zainteresowanych uzyskaniem
oryginalnych efektów
w aranżacji.
gi, blaty), we wnętrzach komercyjnych o dużej kubaturze
i pomieszczeniach mieszkalnych. Ich ogromną zaletą jest to,
że można je stosować na powierzchnie już istniejące, bez
konieczności ich usuwania oraz to, że są odporne na działanie warunków atmosferycznych, więc świetnie nadają się do
wykańczania powierzchni zewnętrznych (okolice basenów,
schody, tarasy). Oba produkty mają doskonałą przyczepność do większości materiałów.
Bogata gama kolorystyczna i szeroki zakres zastosowania
pozwalają nadać każdej przestrzeni wyjątkowy charakter,
pomagają zrealizować najbardziej wyszukane wizje artystyczne oraz pozbyć się ograniczeń, które niesie za sobą korzystanie z gotowych wzorów i dobrze znanych produktów.
www.concretedesign.pl
e-mail: wspolpraca@concretedesign.pl
tel.: +48 733 572 445

48 IDEA

www.nowymagazyn.eu

IDEA
+ forma

Uniwersalne przedmioty
zachwycają stylowym
wyglądem. Nadać pomysłowi
formę, ubrać go w piękne
kształty – to jest sztuka.
Tuana by My Way
Kamień Tuana oryginalnie pochodzi z Turcji.
Wyraźny, niejednolity wzór kamienia został dodatkowo podkreślony technologią lappato, która
wydobywa jego naturalne piękno.
płytki bazowe: 147,60-184,50 zł/m2,
dekoracje: 6,15-55,35 zł/szt.
My Way Paradyż Group, www.myway-paradyz.com

Dali Fazon F5
Anniversary Edition
Rewelacyjny głośnik wysokotonowy z mającą 28 mm
tekstylną kopułką plus dwa
doskonałe 5" głośniki niskośredniotonowe, umożliwiające odtwarzanie nawet
najdrobniejszych szczegółów muzycznych z niezwykłą dynamiką.
19 998 zł, Dali, www.horn.pl

ETAM 36.365
PrimaDonna XS to najwęższy na rynku ekspres
automatyczny, którego szerokość wynosi tylko
19,5 cm! W rozmiarze XS zawarto wysokiej
jakości technologię oraz innowacyjne rozwiązania, aby zagwarantować perfekcyjną kawę
po naciśnięciu jednego przycisku. Jeden dotyk
eleganckiego panelu sterowania wystarczy, aby
otrzymać ulubioną kawę.
5 999 zł, DE'LONGHI POLSKA,
www.delonghi.pl

Donica ALMA
Przykład hiszpańskiej elegancji
projektów pracowni A-cero
(arch. Rafael Llamazares,
arch. Joaquin Torres). Projekt
oryginalny i innowacyjny,
zainspirowany naturą,
przypomina gałąź, z której
wyrastają kwiaty. Lakierowana
na wysoki połysk. Wykonana
z wysokogatunkowego
tworzywa sztucznego.
Dostępne kolory: biały,
czarny, czerwony, pistacjowy,
pomarańczowy, różowy,
stalowy, champany.
4 870 zł, VONDOM,
www.sklep.hydroponika.pl

Blat laminowany Kamala
Blat o naturalnym, beżowym odcieniu i ciekawym rysunku inspirowanym warstwami pustynnych piasków. Idealnie pasuje do kuchni
w białych, pastelowych i beżowych tonacjach.
ok. 330 zł/arkusz 1200 x 4100 mm, Pfleiderer, www.pfleiderer.pl
Okap kuchenny Hydria
Ciarko Design
Model wyposażony jest
w oświetlenie LED, timer
i panel dotykowy typu
soft touch, dzięki czemu
sterowanie jest intuicyjne
i pozwala na precyzyjne
ustawienie parametrów.
Dostępny w 4 wersjach
kolorystycznych – czarny,
antracyt, biały i czerwony.
5 490 zł, Ciarko
www.ciarko.pl

Discovery 4V
Kolekcja Discovery 4V składa się z dziesięciu dekorów: Dąb Verden
miodowy, szary, śnieżny, grafitowy i brązowy oraz nowości Dąb Argenta latte, czekoladowy, jasny, naturalny i palony. Deski są węższe
od standardowych, dzięki czemu optycznie powiększają wnętrze,
w którym są ułożone. Aby różnica między prawdziwą deską drewnianą
a panelem była niemal niezauważalna, Classen zastosował strukturę
drewna, a krawędzie paneli zostały estetycznie wykończone V-fugą.
64,90 zł/m2, Classen, www.ruckzuck.pl

Filtr podzlewowy BRITA z baterią trójdrożną – najwygodniejszy sposób na
poprawę smaku i wyglądu wody pitnej
System skutecznie usuwając problemy typowe
dla wody wodociągowej, zapewnia świeżą filtrowaną wodę BRITA prosto z kranu. Wymiana
wkładu co 3 lub 6 miesięcy w zależności od
twardości wody. Nowoczesna bateria trójdrożna BRITA ma dwie dźwignie - jedną do regulacji ciepłej i zimnej wody kranowej oraz drugą
do wody filtrowanej. Do wyboru 4 nowoczesne
baterie wykonane z materiałów najwyższej jakości. Szybka i prosta instalacja systemu. Zestaw instalacyjny zawiera wszystkie elementy
potrzebne do montażu.

SmallPod Bluetooth MkII
Aktywne głośniki lifestyle.
Wbudowany wzmacniacz
pozwala na osiągnięcie mocy
2 x 40 W (4 Ohm), a dźwięk
zachwyci nawet wymagającego melomana, zwłaszcza
hołdującego technologiom
mobilnym.
2 999 zł, Scandyna,
www.horn.pl

Na rynku polskim firma BRITA kojarzona jest głównie z dzbankowymi filtrami do wody. Jej zakres działania jest
jednak znacznie szerszy. Firma od lat oferuje rozwiązania filtracyjne m.in. dla branży gastronomiczno-hotelarskiej. To właśnie z rodziny produktów profesjonalnych wywodzi się nowy podzlewowy system filtrujący BRITA
z baterią 3-drożną - rozwiązanie skierowane do bardziej wymagających klientów indywidualnych, którzy szukają nowoczesnych i komfortowych rozwiązań.

Łatwy montaż i obsługa systemu. Wszystkie systemy filtrujące
firmy BRITA charakteryzują się maksymalną prostotą obsługi.
Tak jest również w tym przypadku. System jest przeznaczony do
samodzielnego montażu. Co więcej, można go zamontować zarówno w pionie, jak i w poziomie. To jedyny system tego typu,
który można montować w obu pozycjach. Także obsługa systemu
jest bardzo prosta. Wymiana wkładu trwa nie dłużej niż 5 minut.
Wybór stylowych baterii kuchennych. Filtrowana woda podawana jest za pośrednictwem eleganckich, nowoczesnych baterii 3-drożnych. Jedna dźwignia służy do regulacji zwykłej wody
zimnej i gorącej, a druga do regulacji filtrowanej wody BRITA.
Baterie kuchenne są wykonane z materiałów i komponentów
najwyższej jakości.
Niewielkie rozmiary systemu. Praktycznie wszystkie podzlewowe systemy filtrujące kojarzą nam się z dużymi, wyglądającymi
niewspółcześnie urządzeniami. Ciśnieniowy system filtrujący
BRITA ma zaledwie 30 cm wysokości i 12 cm szerokości. Dzięki
temu nie wymaga wiele miejsca i mieści się nawet w małych
kuchniach.

Wygoda. Filtracja jeszcze nigdy nie była tak wygodna i szybka.
Odkręcasz kran i płynie z niego przefiltrowana woda. Jej strumień jest na tyle silny, iż gwarantuje dużą ilość filtrowanej wody
w bardzo krótkim czasie.
Profesjonalna głowica filtra. Głowica filtra pozwala na dokonanie właściwych ustawień. Dzięki niej możemy dostosować filtr do
twardości wody lokalnej. W zależności od stopnia twardości wody
wkład filtrujący będzie można używać przez 3 lub 6 miesięcy.
30-dniowa gwarancja zwrotu. Wiele
osób powstrzymuje się przed zakupem
filtra do wody, ponieważ nie są pewne
efektów ich działania. Firma BRITA zna
swoje produkty i wierzy w ich skuteczność. Jednak odbiór smaku wody jest
sprawą indywidualną. Dlatego każdy, kto
kupi filtr do wody BRITA, otrzymuje 30-dniową gwarancję zwrotu. W przypadku jakiegokolwiek niezadowolenia produkt można
odesłać, a pieniądze za jego zakup zostaną zwrócone.

Więcej informacji na stronie www.brita.pl. W przypadku bardziej szczegółowych pytań prosimy
o kontakt telefoniczny. Remigiusz Molicki (Manager ds. Produktu): 506 467 240

Od niedawna również w Polsce można cieszyć się idealnie czystą
wodą prosto z kranu. Z nowym podzlewowym systemem filtracyjnym to możliwe i, co najważniejsze, niezwykle proste. Zastosowanie wielostopniowej filtracji w filtrach BRITA pozwala na
efektywną redukcję zanieczyszczeń typowych dla wody wodociągowej. Należą do nich zanieczyszczenia mechaniczne (takie
jak piasek, rdza), chlor i związki chloru, kamień (twardość wody)
oraz zanieczyszczenia organiczne wpływające negatywnie na
smak, barwę i zapach wody.
Jednak poza oczywistą korzyścią, jaką jest uzyskanie smacznej,
świeżej, bezpiecznej wody z kranu do wszechstronnych
zastosowań (woda zimna, napoje gorące, woda do gotowania),
podzlewowy system filtrujący BRITA z baterią 3-drożną ma wiele
dodatkowych korzyści.
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Stal
DLA ODWAŻNYCH
Decyzja o zakupie kuchni w całości wykonanej ze stali wymaga
sporo odwagi. Kuchnie tego typu kojarzą się raczej z modelami
używanymi w gastronomii, stanowią jednak nie lada gratkę dla
wielbicieli śmiałych rozwiązań.

Stal jest materiałem, którym wykończona może być
cała kuchnia lub jedynie
blat.

ELMAR

Mimo że stal jest materiałem bardzo wymagającym - na
wypolerowanych powierzchniach łatwo zostawić ślady ‒ nie
zniechęca to producentów do lansowania modeli w całości
wykonanych z tego szlachetnego surowca. Daje on kuchni
niezwykłą wytrzymałość i bardzo oryginalny wygląd. Stalowa
kuchnia pasuje nie tylko do nowoczesnych mieszkań, świetnie
sprawdza się też w historycznych lub klasycznych wnętrzach,
gdzie przełamuje konwencję. W zależności od producenta
do ich wykonania wykorzystuje się cały wachlarz rodzajów
stali: szczotkowaną, polerowaną, zacierną czy nawet stal

pokrytą powłoką imitującą stal kotłową. Ciekawy efekt daje
też łączenie zimnej stali z innymi rodzajami wykończenia.
Wykonany z niej cienki blat doskonale wygląda w połączeniu
z fornirowanymi lub wykończonymi w lakierze frontami. Modnym rozwiązaniem jest zatopienie w powierzchni blatu zlewu
i płyty gazowej, by uzyskać jednolitą jego powierzchnię. Po
przetrwaniu pierwszego okresu użytkowania stali, w którym
będzie się ona mocno brudziła, materiał przestaje chłonąć
zanieczyszczenia i efektownie prezentuje się w kuchni.
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Lekki i neutralny charakter
mebli podkreślają bardzo
cienkie półki, fronty oraz blaty. Podobny efekt dają cofnięte cokoły lub ustawienie
mebli na stalowych nogach.

ELMAR

Płyta laminowana
Brzoza Ojców
Płyta w bardzo ciekawym
dekorze. Brzoza Ojców to
odwzorowanie naturalnego, ukształtowanego przez
trudne warunki drewna. Ten
dekor jest „dziki”. Jasna tonacja kolorystyczna sprawia,
że jest bardzo przyjazny,
optymistyczny, świetny do
zastosowania w kuchni.
ok. 28 zł/m2, Pfleiderer,
www.pfleiderer.pl

Najsilniejszym trendem panującym w urządzaniu kuchni,
również stalowej, jest minimalizm. Zredukowana do wysokiej zabudowy szaf i wyspy kuchnia często nie przypomina
typowego dla tego pomieszczenia mebla. Stanowisko wyspowe jest obecnie bardzo pożądane ze względu na jego wielofunkcyjność. W zależności od ilości miejsca i indywidualnych
potrzeb pomieścić może: zlew, płytę grzewczą, chowany
w blacie wyciąg czy też modne otwarte półki, na których
przechowywać można np. książki. Cel jest jeden - ma być
funkcjonalnie i elegancko, a uproszczone bryły, wypracowane
detale, szlachetne wykończenia i zaawansowane technicznie
rozwiązania niewątpliwe temu sprzyjają.
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Kuchnia

W

WIELKIM
MIEŚCIE

Wzorcowe kuchnie wielkomiejskie to wnętrza, które zdecydowanie
sprzyjają kontaktom rodzinnym i towarzyskim. Koncepcja
kuchni jako przestrzeni socjalnej to odpowiedź na globalny trend
w projektowaniu strefy gotowania połączonej ze strefą jadalni
czy wypoczynku. Ich wzajemne przenikanie się w otwartych
przestrzeniach to wyzwanie nie tylko dla projektantów wnętrz,
ale i konstruktorów urządzeń AGD.

Urządzenia kuchenne AGD do zabudowy mają coraz bardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne,
a wyglądem przypominają wysokiej
klasy sprzęty audio.

FRANKE

Zaaranżowana kuchnia daje poczucie
przestrzeni i wolności oraz nieograniczone możliwości kulinarne wraz z pięknym widokiem na otwarte miasto.
FRANKE

MODNA PRZESTRZEŃ
Współczesna kuchnia w mieście to przestrzeń, która coraz
bardziej przypomina salon. Salon, w którym można przygotować nie tylko pyszny posiłek, ale również przyjąć gości,
zorganizować przyjęcie dla rodziny i przyjaciół. Tu, jak to
w salonie często bywa, liczą się designerskie detale, funkcjonalne wykończenia, a komfort jest wartością nadrzędną.
Proste, minimalistyczne wzornictwo urządzeń AGD idealnie
pasuje do nowoczesnych, przestronnych i harmonijnych

wnętrz – prawdziwego domowego azylu dla mieszkańców
metropolii. Moda na wspólne gotowanie, którą obserwujemy
w ostatnim czasie, sprawia, że użytkownicy traktują swoje
kuchnie jako przestrzenie wielofunkcyjne i spędzają w nich
sporo czasu. Nowoczesne kuchnie w wielkich miastach to
strefy niebanalne, z mocnym indywidualnym charakterem,
który wyznacza jakość i stylistyka kuchennych urządzeń.

FRANKE

POMOCNA TECHNOLOGIA
Projektanci urządzeń AGD coraz więcej uwagi poświęcają innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, dzięki
którym gotowanie, nawet dla początkujących domowych
kucharzy, staje się prawdziwą pasją. Oszczędność czasu
i energii to podstawowe zasady, jakimi się kierują. A dzięki temu na rynku mamy już urządzenia, którymi można
sterować za pomocą smartfona. Będąc w drodze do domu,
możemy zaprogramować upieczenie wcześniej przygotowanej potrawy. A jeśli chcemy przyrządzić coś specjalnego,
ale nie mamy dużego doświadczenia, wystarczy skorzystać

Projektując kuchnię
w przestrzeni otwartej na miasto, nie
można zapomnieć
o zmianie oświetlenia
i grze świateł w nocy.

z funkcji zaprogramowanych przepisów. Za pomocą aplikacji
internetowej lub korzystając z menu w piekarniku, możemy
krok po kroku przygotować zupełnie nowe danie. Nowoczesne płyty grzewcze również stanowią inspirację do odkryć
kulinarnych. Dzięki możliwości łączenia czterech pól grzewczych w jedno z powodzeniem przygotujemy każdą potrawę.
Wydajne i niezwykle ciche okapy wyglądają jak designerskie
lampy, a niektóre baterie przypominają rzeźby przy zaskakującej ergonomii i funkcjonalności.
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DELONGHI

Mini-kawiarnia

W DOMOWYM ZACISZU

Rynek ekspresów do kawy to jeden z najsilniej rozwijających się
segmentów małego AGD w Polsce. Na półkach sklepowych panuje
dzisiaj ogromna dywersyfikacja ekspresów do kawy - wzbogacanych
regularnie przez producentów o coraz to nowe funkcje i możliwości.
DLA KAŻDEGO COŚ…
Dla miłośników „małej czarnej” mamy dobrą wiadomość:
idąc do sklepu, naprawdę mają w czym wybierać. Kierując się zasobnością portfela i upodobaniami estetycznymi
każdy znajdzie coś dla siebie. Dużą zaletą ekspresów jest
ich wszechstronność, nie tylko pod względem funkcji, ale też
designu i kształtu. W zależności od potrzeb konsument może
zdecydować się na model do zabudowy, wolnostojący, przelewowy lub ciśnieniowy, automatyczny lub manualny – a to
tylko niektóre z możliwości. Najważniejsze, że dobry ekspres
z powodzeniem zastąpi nie tylko zalane wrzątkiem „fusy”, ale
również kawiarnię za rogiem.

WYBIERAMY EKSPRES
Podstawowy podział ekspresów opiera się na sposobie parzenia kawy – tym samym wyróżniamy trzy podstawowe grupy,
które różnią się budową, funkcjami oraz sposobem działania:
Ekspresy przelewowe
Są najprostszymi ekspresami pozwalającymi na przygotowanie tylko jednego rodzaju kawy. Ich działanie jest także
nadzwyczaj proste: woda podgrzewana jest przez grzałkę,
a następnie zostaje przelana do komory zasypowej. Następnie przepływa przez filtr, w którym umieszczona jest wcześniej zmielona kawa. Gorąca woda jest filtrowana, a gotowa
kawa zostaje przelana do szklanego dzbanka.

Ekspresy kombinowane
Są sprawdzonym i jakże praktycznym połączeniem ekspresu
ciśnieniowego i przelewowego tym samym pozwalają przygotować zarówno kawę filtrowaną, espresso i cappuccino.
Są tym samym dobrym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie
w jednym czasie wiele osób chciałoby się napić kawy – m.in.
w biurach czy hotelach.
Ekspresy ciśnieniowe
Oferują dużo więcej możliwości niż ekspresy przelewowe i kombinowane (przelewowo-ciśnieniowe). Za ich pomocą przygotujemy m.in.: prawdziwe włoskie espresso, a także
wachlarz kaw mlecznych: cappuccino, caffelatte i latte macchiato. Są najliczniejszą grupą urządzeń do przyrządzania
kawy - mają swoje podgrupy i kolejne kategorie.
Ze względu na wysokość ciśnienia ekspresy te dzielimy na:
● Ekspresy niskociśnieniowe (ciśnienie ok. 3-4 barów).
W ekspresach niskociśnieniowych para wodna powstaje
w hermetycznie zamkniętym zbiorniku, co pozwala na wytworzenie się tzw. hydrociśnienia, powodującego wtłoczenie
wody do filtra wcześniej wypełnionego zmielonymi ziarnami.
● Ekspresy wysokociśnieniowe (ciśnienie ok. 15-18 barów).
Pod wpływem ciśnienia gorąca woda podgrzana uprzednio
przez grzałkę jest wtłaczana do bloku zaparzającego.
Ze względu na sposób obsługi ekspresy dzielimy na:
● Ekspresy ciśnieniowe ręczne potocznie zwane też manualnymi lub kolbowymi.
● Ekspresy ciśnieniowe automatyczne - są najbardziej
technologicznie zaawansowanymi urządzeniami. Co ciekawe – właśnie w przypadku tych modeli obsługa jest najprostsza. Wyposażone są w szereg funkcjonalnych opcji, tj.
automatyczny system spieniania mleka IFD pozwalający na
przygotowanie kawy za pomocą tylko jednego przycisku,
System Cappuccino, Bezprzewodowy system zaparzania
sprawiający, że kawa za każdym razem przygotowywana jest
ze świeżo zmielonych ziaren, wbudowany młynek żarnowy
z 13-stopniową regulacją, funkcja MOJA KAWA pozwalająca
na zaprogramowanie i zapamiętanie parametrów ulubionej
kawy. Wartym polecenia jest też czujnik 72 godzin – który
dba abyśmy nie doprowadzili do zapleśnienia krążków po
kawie, automatyczny program oczyszczania i odkamieniania
czy przycisk MILK – pozwalający na szybkie przygotowanie
gorącego mleka do kakao lub samego gorącego mleka.
● Ekspresy kapsułkowe, będące inną podkategorią ekspresów
ciśnieniowych, często nazywane są ekspresami dla singli. Pozwalają na jeszcze szybsze i łatwiejsze przygotowanie ulubionej kawy przy użyciu specjalnych kapsułek ze zmieloną kawą.
REGULARNA PIELĘGNACJA TO PODSTAWA!
Gdy już wybierzemy ekspres idealny, szyty na miarę naszych
potrzeb to nie zapomnijmy o jednej ważnej rzeczy – czyszczenie i konserwacja to podstawowy obowiązek każdego
właściciela ekspresu. Choć część modeli została wyposażona
w automatyczne funkcje czyszczenia, to tak naprawdę nic
nie jest w stanie zastąpić osoby dbającej o urządzenie – to
właśnie od użytkowników zależy to, jak długo ekspres będzie
sprawny i czy zaparzona w nim kawa będzie godna polecenia.
Wbrew pozorom konserwacja ekspresu jest sprawą dość
łatwą i nieczasochłonną. Wiele elementów ekspresu można
łatwo zdemontować i umyć nawet w zmywarce. W przypadku
ekspresów automatycznych producenci poszli o krok dalej –
ekspres sygnalizuje np. konieczność opróżnienia pojemnika
na fusy, przeprowadzenia odkamieniania a następnie automatycznie ten proces przeprowadza.
Cóż możemy powiedzieć więcej … Enjoy Your Coffee!
Autor: Kinga Zwierzchowska, DE’LONGHI

Ekspres
automatyczny
Primadonna S
ECAM 26.455M

Ekspres
kombinowany
BCO 420

Ekspres
wysokociśnieniowy
z serii Icona Vintage
- ECOV 310.GR

Ekspres kapsułkowy
z systemem
Nespresso Lattisima
+ EN.520
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Kuchenne

EWOLUCJE

Obalamy mity, pokazujemy najnowsze trendy. Piec kuchenny
w apartamencie? Poznaj dziś gorący obiekt westchnień miłośników designu. Zobacz, jakie cuda techniki i sztuki mogą zawojować
Twoją kuchnię, kuchnię na miarę XXI wieku.

NIEZAWODNA KLASYKA
Z roku na rok trendy wystroju wnętrz zmieniają się. Pojawia
się coraz więcej nowoczesnych mebli i stylizacji. Projektanci
nie zapominają jednak o tradycji i klasyce, która okazuje się
niezawodna. Podobnie jest w przypadku kuchni. Coraz modniejsze stają się rzeczy stylizowane na dawne. Nowoczesne
technologie, wygląd niczym z XX-wiecznego pałacu, ponadczasowe piękno… O czym mowa? O piecach kuchennych,
które podbijają świat i są ulubieńcami arystokracji oraz ludzi
z show-biznesu. Piec kuchenny może nam dziś kojarzyć się

z wielkim, dawnym piecem kaflowym, jaki mieli nasi dziadkowie i pradziadkowie w domach na wsi lub z masywnym, kamiennym piecem używanym w restauracjach lub pizzeriach.
Okazuje się, że to nie wszystko! Zapraszamy do intrygującego świata kuchni, który zachwyci zarówno miłośnika nowoczesnego designu, jak i konesera-konserwatystę – zakochanego w klasyce i tradycji. Zaprezentujemy piece, a potocznie
i w skrócie mówiąc, duże kuchenki w nietypowej obudowie
z bogactwem licznych funkcji.
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Imię, logo firmy lub napis z dedykacją dla
bliskiej osoby (której możemy sprawić
w ten sposób oryginalny prezent) wszystko
to może zostać wygrawerowane na kuchennej tabliczce.

tylko kuszącymi aromatami, ale i zobaczyć to niesamowite miejsce, cudowną maszynę, która przemienia żywność
w smakowite, wytworne dania. Zdobione piece kuchenne
stały się ulubionymi „gadżetami” (o okazałych gabarytach) artystów i ludzi z show-biznesu. Posiadaczem takiego
sprzętu był m.in. Pablo Picasso, a dziś są Brad Pitt czy Céline
Dion. Co jest wyjątkowe w tych piecach?

ART DE VIVRE

POWRÓT DO KORZENI
Tradycja słynnych francuskich pieców kuchennych – od
których wszystko się zaczęło i trwa do dziś – ma już ponad
sto lat. Dawniej piec był czymś, co stawiano w kuchni, gdzie
przebywała wyłącznie służba. Z czasem zaczęły powstawać
tak ozdobne, piękne sprzęty kuchenne, że mają one centralne miejsce w kuchni łączonej z jadalnią lub z widokiem
na salon. Wszystko po to, by goście mogli zachwycać się nie

ART DE VIVRE
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Ciekawym rozwiązaniem dla dużych przestrzeni mogą okazać się wyspy kuchenne. Tu również sprawdzą się eleganckie piece kuchenne – w zabudowie z szafkami, dopasowywane indywidualnie do każdego wnętrza.

WYJĄTKOWOŚĆ TKWI W SZCZEGÓŁACH
Po pierwsze najwyższa jakość i trwałość materiałów. Po drugie oryginalny, niepowtarzalny styl. Styl, który przypomina
dawne eleganckie, luksusowe sprzęty kuchenne. Do tego nowoczesne wariacje na temat barw, czyli szansa wyboru spośród 26 odcieni oraz możliwość personalizacji swojej kuchni.
Nasze imię, logotyp marki lub wybrany napis z dedykacją dla
bliskiej osoby (której możemy sprawić w ten sposób niepowtarzalny prezent) – wszystko to może zostać wygrawerowane na kuchennej tabliczce. Możliwość wyboru zarówno koloru
(czerwony, seledynowy, niebieski), wymiaru, jak i licznych
dodatków sprawia, że mamy niepowtarzalną szansę na chwilę
zamienić się w kreatora i stworzyć unikatowy produkt. Potem
jest też wyjątkowa satysfakcja, że takiej kuchni nie spotkamy u sąsiadów ani w żadnym sieciowym sklepie. To produkt
naprawdę ekskluzywny, robiący ogromne wrażenie!

KULINARNO-ESTETYCZNE CENTRUM
Wyspa jest szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem dla rodzin,
ponieważ każdy ma dostęp do wspólnej zabawy – gotowania,
każdy ma swoją własną przestrzeń. Jeśli pieczenie to nasza
pasja i lubimy urządzać przyjęcia – wyspa może stać się
miejscem prawdziwych kulinarnych prezentacji, konkursów
czy przygotowywania wspólnych posiłków ze znajomymi.
Nic tak nie jednoczy ludzi, jak wspólne gotowanie i jedzenie.
Oczywiście dochodzą do tego walory estetyczne – kuchnia,
piekarnik, płyty indukcyjne i gazowe, grill – wszystko to jako
elegancka całość, jedność, która świetnie prezentuje się właśnie jako taka samotna wyspa pośród morza sprzętów i mebli
kuchennych. A z jakimi meblami to połączyć? To zależy już od
tego, na jaką zdecydujemy się kuchenkę, jak ją zaprojektujemy. Wybór należy do nas i to jest największa przyjemność!
Autor: Beata Gleba
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IDEA
+ forma

Elegancki minimalizm,
urzekająca prostota,
oszczędne wzornictwo
– realizacja najlepszych
pomysłów projektantów.
Meltemi/Melte by My Way
Nowoczesna, cementowa grafika
jest odpowiedzią na najnowsze
trendy wzornicze. Zastosowaliśmy
ciekawy kontrast – matowe płytki
bazowe i strukturalne, błyszczące
płytki rustykalne. Dekoracje w postaci panelowych insert – swoim
wzorem przypominających arabeskę, nadgryzioną zębem czasu.
płytki bazowe: 92,25-116,85 zł/m2,
dekoracje: 20,91-73,80 zł/szt.
My Way Paradyż Group,
www.myway-paradyz.com

Tioman
Obawiasz się, czy twoja
łazienka spełni oczekiwania twoje i twojej rodziny?
Z grzejnikiem dekoracyjnym Tioman masz pewność, że wnętrze będzie
mieć atmosferę, jakiej
zawsze brakowało. Symetryczna budowa w połączeniu z wykończeniem chromowanym jest tym, czego
oczekujesz od grzejnika.
ok. 1 099 zł/wersja chromowana, Imers,
www.imers.pl

Icon
Bateria łazienkowa posiada mieszacz idealnie dopasowujący
się do wylewki tworząc jedyne takie rozwiązanie wzornicze
na rynku. Wykonana została z mosiądzu w trzech rodzajach
wykończenia: chromowym, białym oraz czarnym. Wyposażona
w system anti-scale zapobiegający osadzaniu się kamienia.
799 zł, Teka, www.teka.com
Sigma70
Przycisk ma wyjątkowe wzornictwo – wygląda, jakby unosił się
w powietrzu. Wystarczy lekko nacisnąć płytkę, by poruszyła
się o kilka milimetrów, włączając w ten sposób mechanizm
spłukiwania. Informacje o cenie u dystrybutorów.
Geberit, www.geberit.pl

Wanna Conoduo
Conoduo to minimalizm i niezwykła dbałość o szczegóły. Geometryczne wnętrze i purystyczną
formę uzupełnia odpływ z emaliowaną pokrywą w kolorze wanny.
Wanna dostępna w 4 rozmiarach,
można ją też zamówić z obudową.
Wykonana ze stali emaliowanej
Kaldewei o grubości 3,5 mm.
od 3 880 zł,
Kaldewei, www.kaldewei.pl

Melia
Najnowszy produkt firmy
SanSwiss zaprezentowany na
targach ISH we Frankfurcie.
Ponadczasowa prostota oraz czysta
forma pasują do każdej łazienki.
Powłoka Aquaperle
zapewnia łatwe czyszczenie,
dzięki czemu szkło pozostaje
krystalicznie czyste przez wiele lat.
Kabina dostępna jesienią 2013
SanSwiss, www.sanswiss.pl

Capri, seria 880
Doskonały wieczór we dwoje? Nie bez
powodu Capri była ulubioną wyspą
rzymskich cesarzy. Wyrafinowane
kształty, przebogate wyposażenie, styl
i klasa. Wypoczywaj przez cały rok.
58 090 zł, Sundance Spas Inc. USA,
www.minibaseny.pl
Berlin
Kolejna, inspirowana wielkim miastem, linia płytek ceramicznych zaprojektowana przez Macieja Zienia dla
firmy Tubądzin. Kluczem stylistycznym
są nietypowe połączenia faktur i symbolika związana z kobiecością.
od 49,82 zł/szt., Tubądzin,
www.tubadzin.pl
Panel natryskowy Hibiskus
Niezwykle elegancka nowość
w rodzinie natrysków marki
Deante. Połączenie czerni, czerwieni i chromu oraz stali z hartowanym szkłem to nowoczesne
rozwiązanie do luksusowego
wnętrza. Panel Hibiskus pozwoli
poczuć atmosferę salonu spa.
Doskonałej jakości wyposażenie
urządzenia sprawia, że korzystanie z niego jest prawdziwie
zmysłowym relaksem.
Wymiary: 140 x 20 cm.
1 889 zł, Deante, www.deante.pl
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Officiature

DUSCHOLUX

Tegoroczne targi światowej branży łazienkowej ISH potwierdziły,
że łazienka staje się w coraz większym stopniu przestrzenią
mieszkalną – zdecydowanie nie jest już „funkcjonalną komórką”
przeznaczoną do wykonywania w niej zabiegów higienicznych.

ŁAZIENKI

Nowe zadania

DOMOWA GWIAZDA
Łazienka staje się wnętrzem planowanym z takim samym
rozmachem jak inne pomieszczenia. Zależnie od indywidualnych upodobań to właśnie ona może być „gwiazdą” w domu
czy mieszkaniu. Panoramiczne okno z widokiem na centrum
metropolii, szklany dach pozwalający obserwować gwiazdy,
ekstrawagancki kominek czy nowoczesny sprzęt audio-wideo
– żadne rozwiązanie wcześniej zarezerwowane dla salonów
czy innych pomieszczeń dziś nie dziwi także w łazience.
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom instalacyjnym sam sposób planowania łazienki staje się swobodniejszy. Umywalki

DUSCHOLUX

VILLEROY & BOCH

i wanny nie trzymają się kurczowo ścian, natryski coraz
częściej nie mają brodzików czy wręcz cała przestrzeń staje
się otwarta na salon lub sypialnię. Analogicznie do kuchennej
wyspy powstają też wyspy łazienkowe. Znacznie istotniejszą
rolę niż wcześniej odgrywają w łazienkach meble. I nie są
to już tylko tradycyjne szafki czy lustra – we współczesnej
łazience z powodzeniem może stanąć nawet sofa. W końcu
pobyt w łazience ma być przyjemnością, a cóż jest przyjemniejszego od relaksu na wygodnym meblu.
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KLUDI

„Zielona łazienka” to dużo więcej niż romantyczna idea życia blisko natury. W celu osiągnięcia
w pełni przyjaznej środowisku łazienki korzystać
trzeba z nowoczesnych produktów i technologii.

SILESTONE

NOWOCZESNA EKOLOGIA
Stylistyka złagodzonego, inspirowanego naturalnymi formami minimalizmu to trend kształtujący wygląd współczesnych
łazienek. Optymalna kombinacja oszczędności wody i energii,
nieszkodliwych technologii produkcji, racjonalnego wykorzystania materiałów i ponadczasowego wzornictwa uzupełniona
jest także odpowiednimi nawykami i zachowaniami użytkowników, takimi jak korzystanie ze spłuczek eko czy wybór
natrysku zamiast kąpieli w wypełnionej po brzegi wodą
wannie. „Zielona łazienka”, jak nazywają ten trend specjaliści
ISH, to też witalność i odpowiednie doświadczenia zmysłowe.
Kaskadowe wylewki, które dostępne są teraz również w ekonomicznych wersjach, i baterie z naturalnym strumieniem
wody pozwalają przypomnieć sobie, jak ten żywioł zachowuje
się w naturze, jak piękna i wartościowa jest woda.
Autor: Profundo

minibaseny

Luksusowy masaż od 1979 roku
w ponad 60 krajach świata
od 10 lat także w Polsce
infolinia GSM 500 850 850 infolinia ulgowa 801 333 700

www.minibaseny.pl
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Ceramiczny

ZAWRÓT GŁOWY

ART DE VIVRE
ART DE VIVRE

Płytki andaluzyjskie to ciepłe, słoneczne kolory oraz unikatowe,
geometryczne wzory i drobne kształty. Każdy wzór i detal jest idealnie
przemyślany i tworzy pasującą całość.

Portugalskie płytki Azalejus, „z duszą i tradycją”, które można określić
jako wyjątkową formę sztuki. Świetnie pasują do eleganckich wnętrz
i stylizacji typu vintage.

Tradycyjna, zwykła glazura traci już swoją pozycję i popularność.
Jakie płytki są modne w tym sezonie? Z pewnością orientalne
wzory i kolory, delikatne zdobienia oraz ręcznie malowane kafelki.
BOGACTWO MOŻLIWOŚCI
Płytki cementowe to bogactwo kolorów i wzorów. Od historycznych, portugalskich – wyprodukowanych rzemieślniczą
metodą, pasujących nie tylko do łazienki, ale i do eleganckiego salonu – po nowoczesne, w intensywnych kolorach,
z wzorami przypominającymi komputerowe grafiki, a nawet
i prawdziwe graffiti. Są wyjątkowo trwałe, zazwyczaj stosuje
się je na podłogi. Można układać z nich modne patchworki,
czyli miksy kolorystyczne, kolaże z różnego typu wzorów.
Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, tym bardziej że niektóre płytki mogą być zdobione szklanymi lub platynowymi

elementami czy mieć w sobie zatopioną masę koralową.
Oryginalne wzory i barwy odnajdziemy na płytkach meksykańskich, orientalnych. Meksyk to bogactwo intensywnych,
jaskrawych kolorów, słońce, oryginalna roślinność, barwne
stroje. To wszystko znajduje swoje odzwierciedlenie na pięknej ceramice. Można z niej układać wzory, łączyć w dowolne
kombinacje. Kafelki dobrze komponują się ze stonowanym,
jednokolorowym sprzętem łazienkowym, np. tradycyjną białą
wanną i zlewem.
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Ciekawy efekt dają mozaiki.
Można nimi przykrywać całe
ściany lub tworzyć dekory.
Szczególnie efektowne są te
w opalizujących kolorach.

Złote, metaliczne, pokryte lustrzaną
taflą płytki ceramiczne świetnie łączą się
z antykami i eleganckimi zdobieniami,
zapewniając pomieszczeniu iście królewski wygląd.

GEOMETRIA VS. BOGATE WZORNICTWO
Płytki andaluzyjskie wyróżniają ciepłe, słoneczne kolory oraz
unikatowe, geometryczne wzory i drobne kształty. To kafelki
przypominające nam hiszpańskie, egzotyczne klimaty.
Cechuje je precyzja drobiazgów, w których każdy wzór i detal
jest idealnie przemyślany i tworzy pasującą całość. Dominują
tu kolory takie jak granat i zieleń. Barwy te tworzą pozytywną aurę danego wnętrza. Warto samemu sprawdzić, który
styl najbardziej do nas przemawia. W opozycji mogą stanąć
płytki angielskie/wiktoriańskie, które cechują się wyjątkową elegancją, stonowaniem. To spokojne barwy, wyszukane
desenie. Pojawiają się delikatne, kwiatowe wzorki. W ich
otoczeniu pięknie prezentują się wanny wolnostojące, z efek-

townymi zdobionymi nóżkami. Płytki historyczne to unikalne
kafelki, niczym z XIX-wiecznej posiadłości, głównie podłogowe. Pięknie prezentują się w łazience, salonie czy kuchni
stylowego domu, w otoczeniu szlachetnych antyków. Miłośnicy historii i dawnych wnętrz z pewnością nie będą zawiedzeni. Odznaczają je oryginalne, secesyjne wzory, stylizowane
na dawne. Kafelki historyczne są chętnie stosowane także
w hotelach i eleganckich restauracjach. Zachwycają niejednego miłośnika klasyki. Warto samemu sprawdzić, który styl
najbardziej do nas przemawia. Zresztą płytki te robią takie
wrażenie, że ciężko to opisać i ująć w słowa…
Autor: Beata Gleba

Przygotuj się na całkiem nową, zaskakującą serię kabin prysznicowych SanSwiss

PRZYJEMNOŚĆ KĄPIELI
Design - Elegancja – Komfort - Jakość - od 1981 roku

www.sanswiss.pl

80 WYDARZENIA
www.nowymagazyn.eu

Home Design
21, 28 września oraz 12 i 26 października Concordia Design, centrum innowacji, designu i kreatywności w Poznaniu, zaprasza na cykl spotkań
poświęconych dekoracji wnętrz. Formuła spotkań łączy wykłady z warsztatami. Zajęcia poprowadzi Małgorzata Bernady – historyk sztuki
i projektantka. Tematy spotkań będą opierały
się o pojęcia opisujące style: basic, clean, cosy,
coast. W każdym spotkaniu może wziąć udział
około 60 osób. Zajęcia będą w godz. 11–14.
Wstęp jest wolny, obowiązują zapisy (info@
concordiadesign.pl). Cykl spotkań Home
Design powstał we współpracy z H&M Home.
www.concordiadesign.pl

ŁÓDŹ DESIGN
FESTIVAL 2013

INTERIORS & DESIGN
WARSAW 2013

Pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Wyposażenia i Wykończenia Wnętrz Interiors & Design Warsaw 2013 odbędzie się 10–12
września w Centrum EXPO XXI. Bogatą ofertę wystawienniczą targów uzupełnią dyskusje i pokazy. Tematem przewodnim pierwszego dnia będzie „Design we wnętrzach”, „Inteligentne i ekologiczne
wnętrze” to hasło drugiego dnia imprezy, a trzeci dzień poświęcony
będzie Warszawie jako jednemu z najbardziej atrakcyjnych miejsc
w Europie dla inwestycji komercyjnych. Targi Interiors & Design organizuje firma Lentewenc, która jest polską spółką córką ITE Group.
www.targiwnetrzarskie.pl

Ćwierć metra płyty,
kreatywność bez granic
Czy jedna czwarta metra kwadratowego płyty meblowej to dużo czy mało? Uczestnicy warsztatów Pracowni
Projektowania Mebli wrocławskiej ASP „Ćwiartka dla studenta” udowodnili, że jeśli komuś nie brakuje wyobraźni,
to taka ilość może dać wiele możliwości. Na warsztatach
powstało kilkanaście siedzisk z płyty meblowej Pfleiderer
w czterech dekorach z linii „Brzoza POLSKA!”. Można je
było obejrzeć podczas czerwcowej akcji Design Udomowiony we wrocławskiej Galerii Wnętrz DOMAR. Siedziska
zostaną też pokazane w tym roku na festiwalu Łódź Design w galerii Praxer (ul. Pomorska 38).
www.pfleiderer.pl

Łódź Design Festival to
największe w Polsce wydarzenie poświęcone projektowaniu organizowane
od 2007 r. przez Łódź Art
Center. Po raz pierwszy
program tegorocznej edycji festiwalu, która odbędzie się 17–27 października, został podzielony na
3 bloki tematyczne: SPOŻYWANIE (dotyczący jedzenia jako produktu, który należy zaprojektować),
ZAMIESZKIWANIE (rozważania o tym, w jaki sposób
organizowana jest przestrzeń mieszkalna) oraz
EMPATIA (projekty, które
istotnie podnoszą jakość
życia). Poza tym m.in.: warsztaty, konferencja BiznesUp!
(po raz pierwszy), czytelnia, must have, Strefa Miasto.
www.lodzdesign.com

Dookoła wnętrza z tkaniną

SPOTKANIE NIE TYLKO DLA PROJEKTANTÓW,
ARCHITEKTÓW I DESIGNERÓW…

Jeśli tkanina we wnętrzach kojarzy ci się tylko z firanką, to... zapraszamy do Galerii Wnętrza na Bielanach Wrocławskich. 10 października odbędzie się już V edycja Dnia Architekta, podczas
której przyjrzymy się tkaninom w różnych, często zaskakujących
wcieleniach. Najnowsze trendy, świeże pomysły i nowy wymiar
materiałów w projektowaniu wnętrz. Nie zabraknie spotkań z artystami, wystaw oraz ciekawych prelekcji. Zapraszamy z dziećmi – specjalnie dla nich przygotowaliśmy warsztaty „Zaczarowany
świat – tkanina w rękach dziecka”. Program imprezy dostępny na
stronie organizatora.
www.galeria-wnetrza.pl

Wawa Design
Festiwal
Pierwszy warszawski festiwal designu trwa od 6 do 15 września
w Soho Factory. Powstał on z inicjatywy kuratorek Iwony Kowalczyk i Kseni Kaniewskiej. Hasłem
przewodnim tegorocznej edycji jest
CZŁOWIEK. Wystawy są czynne
w godz. 11–19, w weekendy do 20,
wstęp na wszystkie jest bezpłatny.
Organizatorzy zapraszają też do
udziału w warsztatach, panelach,
wykładach, debatach i pokazach
filmowych. Gościem zagranicznym
tej edycji jest Białoruś – z wystawą
„Białoruś. Ulica, której nie ma”. Do
udziału w festiwalu zaproszono też
innych kuratorów, m.in. z Poznania
i Wrocławia.
www.wawadesign.eu

19 września 2013 odbędzie się trzecia edycja elitarnego wydarzenia branżowego Interior Design Forum organizowanego przez
Promedia, wydawcę „Ambiente” i „Ambiente
International”. Spotkanie odbędzie się w Business Centre Club w Warszawie przy placu
Żelaznej Bramy 10. Impreza poświęcona jest
salonom i pracowniom stylizacji okien, architektom, dekoratorom wnętrz, projektantom
oraz osobom zainteresowanym wyposażeniem wnętrz.
www.promedia.biz.pl

ART FOOD

– O JEDZENIU I JEGO NOŚNIKACH
W projekcie uczestniczyli studenci School of Form w Poznaniu i Royal College of Art
w Londynie. Pod okiem Marka Cecuły, artysty, projektanta i pedagoga, stworzyli oni
ceramiczne naczynia przy wykorzystaniu narzędzi produkcji Zakładów Porcelany
„Ćmielów”. Projekt był współorganizowany przez Instytut Adama Mickiewicza,
w ramach promocji polskiego designu za granicą. Prace studentów zaprezentowano podczas Concordia Design w Poznaniu – 25 lipca, a można
je będzie podziwiać jeszcze podczas London Design Festival – we
wrześniu oraz na Festiwalu Designu w Łodzi – w październiku.
www.artfood2013.wordpress.com
www.sof.edu.pl/projekty-z-firmami/art-food.html
REKLAMA

11 – 13 wrzesień 2014

POLSKA, WARSZAWA
EXPO XXI

ZAPRASZAMY NA II EDYCJĘ TARGÓW

WARSAW BUILD 2014

MIĘDZYNARODOWE TARGI SPRZĘTU I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE
ORAZ

INTERIORS & DESIGN WARSAW 2014

MIĘDZYNARODOWE TARGI WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ W WARSZAWIE

warsawbuild.pl

POLECANE ADRESY

TARGOWISKO
RÓŻNOŚCI

PIECE POLSKA
www.piecepolska.pl

PARADYŻ
www.myway-paradyz.com

9 DESIGN
www.9design.pl

PLANETA DESIGN
www.planetadesign.pl

SANSWISS
www.sanswiss.pl

ATAK DESIGN
www.atakdesign.pl

STEREO DESIGN
www.stereodesign.pl

SILESTONE
www.silestone.com.pl

BB HOME
www.bbhome.pl

SQUARE SPACE
www.squarespace.pl

SUNDANCE SPAS
www.minibaseny.pl

CONCRETE DESIGN
www.concretedesign.pl

KUCHNIA

TEKA
www.teka.com

CUSTOM FORM
www.customform.pl

BRITA
www.brita.pl

TUBĄDZIN
www.tubadzin.pl

CZERWONA MASZYNA
www.czerwonamaszyna.pl

CIARKO
www.ciarko.pl

VILLEROY BOCH
www.villeroy-boch.com

DE FERR
www.deferr.eu

DE’LONGHI
www.delonghi.pl

MEBLE

EMPTY ROOM
www.emptyroom.pl

DESIGNO
www.designo.pl

81.WAW.PL
www.81.waw.pl

EXITO DESIGN
www.exitodesign.pl

FRANKE
www.franke.com

ANOTHER DESIGN
www.anotherdesign.pl

FABRYKA DESIGNU
www.fabryka-designu.com

PFLEIDERER
www.pfleiderer.pl

ART DE VIVRE
www.artdevivre.pl

GALERIA ANTRESOLA
www.antresola-galeria.pl

RUCKZUCK
www.ruckzuck.pl

DECA
www.deca.com.pl

HYDROPONIKA
www.sklep.hydroponika.pl

ŁAZIENKA

INNE MEBLE
www.innemeble.pl

IMPRESJE HOME COLLECTION
www.impresje.pl

BARTINI
www.bartini.pl

JADIK
www.jadik.pl

INSPIRATIQUE
www.inspiratique.com

DEANTE
www.deante.pl

STYLHEN
www.stylhen.pl

LA NORDICA-EXTRAFLAME
www.lanordica-extraflame.com

DUSCHOLUX
www.duscholux.com

ZAJC KUCHNIE
www.meble-zajc.pl

LE PUKKA
www.lepukka.pl

GEBERIT
www.geberit.pl

MESMETRIC
www.mesmetric.com

IMERS
www.imers.pl

MOMA STUDIO
www.momastudio.pl

KALDEWEI
www.kaldewei.pl

NORTH&SOUTH HOME
www.nshome.pl

KLUDI
www.kludi.com

OŚWIETLENIE
I ELEKTRONIKA
AQUA FORM
www.aquaform.pl
LAMPY.PL
www.lampy.pl
HORN
www.horn.pl
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Zapraszamy
do współpracy!
W każdym wydaniu magazynu
„Wnętrze i Ogród” redagujemy dział
Okiem Architekta. Chcąc pojawić się
na jego łamach, wystarczy przesłać
poglądowe zdjęcia realizacji na adres:
okiem.architekta@dobry-dom.pl.
Odpowiemy na każdy e-mail!

Podziel się pomysłami i zobacz
swoje realizacje na łamach
magazynu „Wnętrze i Ogród”!

okiem.architekta@dobry-dom.pl

W ramach współpracy istnieje możliwość
wykonania profesjonalnej sesji zdjęciowej,
którą zorganizuje nasza redakcja.

Jesteś architektem lub dekoratorem wnętrz?

