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N O W Y
MAGAZYN
dla architektów, projektantów, designerów

Wiosna i kolejne wydanie NOWEGO MAGAZYNU sprzyjają twórczej inwencji. Różnorodność
to przewodnie hasło tego wydania. Flirt tendencji, nierzadko wykluczających się wzajemnie,
motywuje do przeprowadzania stylistycznych eksperymentów. W ostatecznym rozrachunku
tradycyjnie chodzi o spójną całość. Zabieramy Was zatem w podróż po stylach, od art deco
po upcykling, czyli inspiracjach skrojonych na miarę potrzeb, nawet tych najbardziej wymagających. Przez pryzmat tego, co praktyczne i funkcjonalne, skupiamy się na tym, co modne.
Prowadzeni jedwabnym szlakiem otwieramy się na nowości, trendy, eventy. Propozycje marek wnętrzarskich w zakresie wzorów, kolorów, struktur zachęcają do poszukiwania pięknych
rozwiązań odzwierciedlających charakter domowników. Jak powszechnie wiadomo, piękno to
pojęcie względne, dlatego możliwości kreacji wnętrz pod indywidualne zamówienia wydają się
niemal nieograniczone. Poszukującym wyjątkowych elementów wyposażenia, które finalnie
dopełnią każdą realizację, przedstawiamy naszą subiektywną listę MUST HAVE oraz inspiracje
zakupowe. Mamy nadzieję, że to wydanie NOWEGO MAGAZYNU okaże się dla Was przewodnikiem i inspiracją do tworzenia wyjątkowych projektów. Polecamy i życzymy kreatywnych
pomysłów, które pozwolą sprostać oczekiwaniom wszystkich klientów!

BLACK EDITION/DECODORE

Redaktor prowadząca

DesignNEWS

Klasyka i nowoczesność zamknięte w meblach, które
przyciągają wzrok. Przedmioty łączące wygląd i funkcjonalność
– czyli design w najlepszym wydaniu.
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Łazienka

Sprytne pomysły, dzięki którym zwykła łazienka zmieni się
w luksusowe pomieszczenie kąpielowe. Głównym warunkiem
jest kreatywność projektanta.

Kuchnia

W awangardowych kuchniach prym wiodą surowe materiały.
Wykorzystane samodzielnie lub łączone w oszczędnych
kompozycjach tworzą stylowy wystrój.

ArchiNEWS

Relacje i zapowiedzi wydarzeń, o których się mówi w branży.
Opisujemy nowatorskie pomysły, ważne targi i spotkania oraz
ciekawe projekty.

Idea

Koncepcje zamknięte w kształtach idealnie oddających wizję
designerów. Produkty praktyczne, a przy tym efektownie się
prezentujące.

ModaTRENDY

Duża porcja inspiracji do każdego wnętrza, nowoczesne
podejście do projektowania, wykorzystywanych materiałów
i aranżowania pomieszczeń.

DEKO EKO DEKORACJA DOMU DESIGNERSKO ELKAMINO EXSUD FABRYKA FORM FRANKE FRASCO HOMEBOOK HYDROPONIKA
MULTISTONE NORD DECO OPA&COMPANY OSPEL PLANETA DESIGN POL-SKONE RAUMPLUS RIVIERA MAISON RUCKZUCK
WESTWING WORLDS DESIGN ZAJC KUCHNIE ZARA HOME ZONA DESIGN

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.
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Must have

Design to wygląd, wygoda i funkcjonalność, możliwość dopasowania mebla do pomieszczenia – te cechy łączą w sobie prezentowane tutaj sofy.
Sofa Clubber

Sofa obita jest skórą syntetyczną w kolorze
białym (dostępna również czarna), podstawa
wykonana jest ze stali chromowanej, a podłokietniki są z naturalnego drewna orzechowego.
5240 zł, Innovation, www.lepukka.pl

Chesterfield

Przepiękna i stylowa sofa ze skóry. Jej ciekawy design
i prosta forma sprawiają, że każde wnętrze stanie
się eleganckie i komfortowe. Wygodna sofa zapewni
wypoczynek w luksusowych warunkach. Wszystkie zewnętrzne części poduszek oparciowych i siedziskowych
są wykonane z naturalnej, delikatnej skóry bydlęcej,
natomiast pozostałe części z wysokiej jakości skóry
sztucznej, której struktura została tak dobrana, że
różnica jest niewidoczna. Sofa dostępna jest w trzech
kolorach: beżowy, brązowy, czarny.
1999 zł, Beliani, www.beliani.pl

Belmont

Modernistyczny, minimalistyczny i prosty, a jednocześnie jakże elegancki model. Sofa składa się z siedmiu
głównych modułów, dzięki czemu jest prosta w konstrukcji oraz nadaje się do ustawienia w każdym
pomieszczeniu, o praktycznie każdych wymiarach.
Podstawa mebla z metalu, obicie z eleganckiej tkaniny w różnych wersjach kolorystycznych i wypełnione
elastyczną pianką, co gwarantuje wygodę. Do sofy
przytapicerowany jest też pokrowiec.
3660 zł, Moma Studio, www.momastudio.pl

Hamilton, kolekcja modułowa

Luksus i elegancja, które są w zasięgu Twojej ręki. Usiądź wygodnie i odpręż się. Naciskając szlachetnie minimalistyczne przyciski
unieś zagłówek, wysuń podnóżek, pochylając oparcie. Elektryczny
mechanizm pozwoli Ci dopasować ich ułożenie (każdego elementu
niezależnie) do pozycji jaką lubisz najbardziej, nawet półleżącej.
Poczuj jak rozluźniają się Twoje mięśnie. Oddaj się błogiemu lenistwu. Hamilton to kolekcja modułowa, jej elementy można zestawiać tworząc kombinacje dostosowane do indywidualnych potrzeb
i wymagań. Rodzaj i kolor materiału obiciowego do wyboru.
od 11 501 zł, Bizzarto, www.mega-meble.pl
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Must have

Stoliki stworzone z pomysłem – ciekawe łączenie
materiałów, intrygujący wygląd, kontrast kolorów
i mniej lub bardziej klasyczna geometria.
Zipzi

Stolik wykonany z papieru krytego żywicą, stali oraz hartowanego szkła. Zipzi to niezwykle intrygujący projekt,
wykorzystujący starodawne, orientalne metody gięcia
i łączenia ze sobą papieru w trójwymiarowe struktury.
Pojedyncze, papierowe moduły związane ze sobą, tworzą
formę okrycia dla bazy, której rozpikselizowaną powierzchnię można zobaczyć przez transparentny blat.
od 21 660 zł, Established&Sons, www.mesmetric.com

Stolik Watek

Stolik z kolekcji Watek o geometrycznym kształcie.
Efektowne połączenie metalowej lakierowanej struktury z lnianymi plecionymi płaszczyznami w dwóch
kolorach. Blat ze szkła termoformowanego w kolorze
antracytowym. Możliwość dostosowania wymiarów do
indywidualnych potrzeb klienta.
2213 zł, Exsud, www.exsud.com

Faro

Doskonałe połączenie ciepłego drewna i nowoczesnego wzornictwa. Powierzchnia stolika jest pięknie wykończona i pokryta prawdziwym fornirem (orzech). Rama ze szczotkowanego
aluminium wraz z blatem ze szkła hartowanego nadają całości
elegancję i indywidualny charakter. Model ten można doskonale
łączyć z klasycznymi, jak i nowoczesnymi sofami. Dzięki zastosowanym materiałom i oryginalnemu designowi pasuje do każdego
salonu, również takiego, w którym wykorzystane są innowacyjne
i nowatorskie pomysły. Wymiary: 120 x 70 x 33,5 cm.
1699 zł, Beliani, www.beliani.pl

Stolik Window

Stolik wykonany został z lakierowanej na biało płyty MDF
i występuje w dwóch wymiarach 120 cm x 120 cm lub
87 cm x 142 cm. WINDOW, czyli okno w stoliku, załamuje światło i wprowadza wyrazisty akcent do wnętrza.
Szkło występuje w czterech wersjach kolorystycznych:
w kolorze czerwonym, niebieskim, zielonym lub o efekcie
zmrożonego szkła. Nogi stołu są chromowane.
od 6709 zł, Offecct, www.worldsdesign.pl

Must have

Równie ważne jak ilość światła we wnętrzu jest jego
źródło. Może być główną ozdobą lub delikatnym uzupełnieniem wystroju, ale na pewno ma przykuwać uwagę!

Lampa wisząca Cadiz
Lampa w stylu industrialnym

Lampa wisząca o bardzo nowoczesnym designie, wykonana
z metalu w kolorze srebra. Idealna do wnętrz utrzymanych
w surowym, industrialnym klimacie. Wymiary: wysokość
całkowita 40 cm, szerokość 34 cm.
890 zł, www.DekoracjaDomu.pl

Auro Base LED

Seria Base to nowoczesne oprawy, wykorzystujące najwyższej jakości moduły LED. Kilkaset różnych kombinacji
kolorów, barw, mocy oraz kątów optyki dostępnych dla
dwóch rozmiarów ruchomych korpusów fi 60mm i fi 90mm
w połączeniu z pełnym zakresem regulacji sprawi, że
oprawy Auro sprawdzą się idealnie w każdym wnętrzu.
od 453,87 zł, Labra, www.pagacz.eu

Wykonana z polystonu, mieszanki sproszkowanego kamienia i żywicy, lampa Cadiz to prosty przepis na unikalne
oświetlenie baru, stołu, czy długiego korytarza. Dostępna
w wersji z 1, 3 i 7 kloszami pozwala na swobodną zabawę
oświetleniem i aranżacjami, a swój niepowtarzalny charakter zawdzięcza ręcznemu wykonaniu.
1158 zł, It’s About Romi, www.norddeco.pl

Lampa stołowa - De FERR 103C
Prosta, urokliwa lampa o korpusie przypominającym
skręcony sznur, pokrytym powłoką w kolorze świeżych
pomarańczy. Dopełnienie stanowi podstawa na stalowych kulkach i ponadczasowy abażur w kształcie walca.
Wymiary z abażurem: wys. 60 cm, szer. 30 cm.
790 zł, De FERR Manufacture, www.deferr.eu
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Must have

Zajmują centralne miejsce w pomieszczeniu i zachęcają do zagłębienia się w miękkim materiale. Stylowy fotel to niezbędna ozdoba całego wnętrza.

Fotel Chesterfield Mink
blue, limon lub pink

Ludwig

Oldschool

Michael

Prestiż w popartowej interpretacji jednego z największych
klasyków dizajnu. Mimo że stylistyczny debiut przypada
na lata 20. XX wieku, forma wciąż stanowi ponadczasową
wizję elegancji i luksusu.
1490 zł, Planeta Design, www.planetadesign.pl

Fotel Oldschool producenta nowoczesnych mebli Iker to
idealne połączenie tradycji i nowoczesności oraz designu
i ergonomii. Oldschool to komfort wypoczynku, profilowane
oparcie, wysokie siedzisko, podparcie głowy, klasyczna forma
oraz nowoczesna technologia wykonania. Przywiązanie do
detalu sprawia, że fotel Oldschool spełni wymogi najbardziej
wymagających klientów. Prawdziwy luksus na co dzień.
od 3410 zł, Iker, iker.com.pl

To próba powrotu do dawnych stylów. Pikowania guzikami
i ozdobne frezy na nogach podkreślają indywidualny charakter mebla. Zastosowane materiały i dostępna kolorystyka drewna czynią ten fotel atrakcyjnym w każdym wnętrzu.
P.P.H. JADIK Sp z o.o., www.jadik.pl

Fotel Michael jest połączeniem stylu nowoczesnego z tradycyjnym, dlatego idealnie pasuje do różnego rodzaju
pomieszczeń, od biura po pokój dzienny. Szerokie i głębokie
siedzisko kontrastuje z piękną drewnianą podstawą.
2540 zł, Moma Studio, www.momastudio.pl

Must have

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

Komoda High on Wood

Prosta i funkcjonalna komoda wykonana z drzewa dębowego i płyty MDF lakierowanej na biało. Idealnie sprawdzi się jako szafka RTV lub niska komoda do przedpokoju
lub sypialni. Zaprezentowany model wyposażony jest
w parę drzwiczek i dwie szuflady. Wymiary: wys. 71 szer.
160 cm gł. 40 cm.
2640 zł, Zuiver, www.lepukka.pl

Komoda Alphabete

Drewniana komoda stworzona z pomysłem. Pod literami alfabetu kryją się wygodne szuflady różnej wielkości.
4990 zł, Planeta Design, www.planetadesign.pl

Lisek rudy

Komoda wykonana ręcznie przez rzemieślników, przy
użyciu materiałów możliwie jak najbardziej naturalnych
(drewno, szkło, metal). Wykończona jest olejem lnianym,
a do jej barwienia użyto bejce wodne. Dębina jest pozyskiwana z lokalnych lasów i posiada certyfikaty FSC. Komodę
charakteryzuje też specjalny sposób wykańczania drzwiczek, który daje jej niepowtarzalny lisi charakter.
od 7900 zł, Arnika, www.mesmetric.com

Valencia 3Doors 1Drw

Ponadczasowy projekt Andreasa Webera. Komoda, która zachwyca nie tylko zmysł wzroku, ale również dotyku. Wykonana
z trzech rodzajów palisandru, jego kubistyczne połączenie na
frontowej części mebla daje trójwymiarowy, niepowtarzalny
efekt. Zewnętrzne elementy zostały poddane ręcznej obróbce,
co umożliwiło nadanie ciekawych szlifów i uzyskanie różnych
harmonijnych odcieni w tym egzotycznym indyjskim drewnie.
5690 zł, ZONA-design, www.zona-design.pl
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Must have

Opływowe linie, niebanalne rozwiązania, genialne
projekty mistrzów designu – krzesła, które nadadzą
wnętrzu klasę. Usiądź wygodnie!

Mannequin

Sela

To zestawienie drewnianego stelaża i dobrej jakości malowanej ręcznie skóry. Ozdobne sznurowadła na oparciu
krzesła dodają mu dodatkowego uroku. Kształt siedziska
i dobrze dobrana pianka poliuretanowa zapewniają duży
komfort siedzenia.
P.P.H. JADIK Sp z o.o., www.jadik.pl

Krzesło od producenta nowoczesnych mebli Iker łączy komfort
ergonomicznie wyprofilowanego siedziska, piękno oryginalnych pikowań, szeroką gamę kolorystyczną wysokiej jakości
tkanin oraz funkcjonalność stelaży. Krzesło szyte na miarę
potrzeb domowników. Możliwość wyboru spośród 3 rodzajów
pikowanych siedzisk oraz 3 typów stelaża. Kolekcja dostępna
w sklepie internetowym ikershop.com.
594 zł, Iker, iker.com.pl

Eifel Elips Arm

Innowacyjny produkt łączący lekki design oraz zdecydowane
kształty. W tym krześle uwagę przykuwa przede wszystkim
idealnie wyprofilowane siedzisko, które zapewnia najwyższy
komfort siedzenia. Całość podkreśla piękna podstawa. Model
przeznaczony zarówno do pomieszczeń domowych, jak i publicznych. Fotel dostępny jest w bardzo bogatej kolorystyce
tkanin oraz skór naturalnych.
1380 zł, Moma Studio, www.momastudio.pl

Designerskie krzesło

Inspirowane projektem znanego małżeństwa projektantów Charlesa & Ray Eamesów. Doskonale wyprofilowane i bardzo wygodne. Idealnie komponuje się ze
stylem nowoczesnym, skandynawskim, industrialnym.
399 zł, www.DekoracjaDomu.pl

Warszawa
Al. Krakowska 6a
05-090 Warszawa /Janki
tel.: 22 243 76 71

Gdańsk
ul. Przywidzka 7
80-001 Gdańsk
tel.: 58 350 87 90

Kraków
ul. Zakopiańska 56
30-418 Kraków
tel.: 12 307 01 12

shop online: www.MOMAstudio.pl

Wrocław
ul. Wrocławska 7
55-040 Wrocław /
Bielany Wrocławskie
tel.: 71 346 18 85
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mała

JEDNOSTKA
MIESZKALNA
PROFUNDO

PROFUNDO

Pod koniec lutego w Poznaniu odbyły się ważne dla branży meblarskiej oraz zainteresowanych designem wydarzenia: arena DESIGN
oraz targi Meble POLSKA. Podczas arena DESIGN poznaliśmy
wyniki kolejnej, 13. edycji Programu Edukacyjno-Projektowego.

Program Edukacyjno-Projektowy to pomysł Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu. Już od 13 lat program pełni rolę
alternatywnej formy kształcenia projektowego studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa. Celem programu
jest umożliwienie studentom bezpośredniego kontaktu
z przemysłem i zaznajomienie ich z całokształtem procesu
produkcyjnego, a także umożliwienie przemysłowi zapoznania się z potencjałem młodych projektantów i ewentualne

z niego korzystanie. Tematem tegorocznej, 13. edycji PE-P
jest „Mała jednostka mieszkalna”. Zadaniem studentów
było znalezienie idealnych rozwiązań do niewielkich łazienek
i przedpokoi, pomieszczeń, które często okazują się problematyczne i rzadko funkcjonalnie zaprojektowane i wyposażone. Efektem ponad czteromiesięcznej pracy jest 6 systemów mebli do łazienek oraz 7 do przedpokojów.
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PROFUNDO

Nowatorskie rozwiązania mają zapewnić domownikom i przyszłym użytkownikom produktów odpowiedni
komfort oraz wygodę użytkowania.

PROFUNDO

ODWAŻNIE I POMYSŁOWO
Do tegorocznego tematu studenci po raz kolejny podeszli
w sposób bardzo śmiały, tworząc wyjątkowo oryginalne
produkty. Awangardowe nierzadko interpretacje wyróżniają
się nietypowymi formami i odważnymi połączeniami kolorów. Zestawienie ciepłego odcienia dekoru drewnopodobnego z wyrazistymi, żółtymi nogami kubistycznych mebli
łazienkowych to tylko jeden z wielu dowodów na nieograniczoną wyobraźnię uczestników 13. edycji PE-P. Wszystkie
zaprojektowane meble i akcesoria do łazienek i przedpokojów idealnie oddają maksymę towarzyszącą tegorocznej
edycji, czyli „minimum przestrzeni, maksimum możliwości”.
Tegoroczna edycja to niewątpliwy sukces studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, o czym świadczy nie
tylko duże zainteresowanie i bardzo dobre przyjęcie podczas
areny DESIGN, lecz również plany wprowadzenia niektórych
mebli na rynek.

minibaseny

Gorące źródło

w Twoim ogrodzie

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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iSALONI2014

13 kwietnia zakończyła się 53. edycja Międzynarodowych Targów Mebli w Mediolanie. Najnowsze projekty, wyczekiwane premiery, zapierające dech w piersiach ekspozycje odwiedziło w tym roku 357 212 osób.

Jeśli 2013 był rokiem szmaragdowej zieleni, to promienna
orchidea została ukoronowana jako bohaterka tegorocznego
lata. Kolor, który pojawiał się na wybiegach mody Mediolanu, Paryża, Londynu i Nowego Jorku zagościł również na
iSaloni, stając się jedną z nowych i orzeźwiających tendencji. Zmysłowy i elegancki, oddaje kobiecość w projektach
wnętrz. Czy Radiant Orchid, kolor wybrany przez Pantone
Color Institute, jako odcień tegorocznej wiosny/lata pojawi się w sklepach i domach po iSaloni 2014? Energiczny,
musujący, niezwykle kobiecy odcień jest zaproszeniem do
innowacji, zachęca do kreatywności i oryginalności. Materiał
tegorocznych targów to niewątpliwie naturalne drewno. Dąb
na dobre zagościł w kuchniach i salonach. Po modzie ostatnich lat na egzotyczne gatunki drewna, po orzechu, który
bardzo już się opatrzył, projektanci wrócili do szlachetnego
dębu, lekko wybielonego, świetlistego i pogodnego. iSaloni
2014 to organiczne kształty mebli, dodatków, wzorów na
tkaninach, miękkie linie, cudownie wygodne kanapy, krzesła i fotele jakby znajome z projektów końca lat 50-tych,
wygodne, w wibrujących kolorach, ze szlachetnych materiałów. Owalne i okrągłe stoliki, niezbędne do porannej kawy
w szlafroku, z blatami z barwionego szkła, lakierowanego
MDF, marmuru lub wykończone skórą. Skóra pojawia się
w dodatkach, barwiona na złoto i srebrno. Wierząc w odwagę producentów, kupujących i miłośników projektowania
wypatruję nowości pod czujnym okiem Alexandra Girarda.
Autor: Agata Słoma, architekt, projektant wnętrz
sloma.agata@gmail.com; www.facebook.com/OMIIarchitecture

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

Salon do gotowania
Nowa gama urządzeń kuchennych Franke pozwala na
zmianę kuchni w miejsce pełne życia, które stanowi centralny punkt na planie domu.
Estetyka najnowszych urządzeń kuchennych, takich jak okap
i płyta indukcyjna linii Sinos oraz zlewozmywak Pebel, idealnie
komponuje się z różnymi stylami kuchennej zabudowy. Produkty Franke uzupełniają strefę gotowania bez obaw, że ją zdominują. Indywidualny charakter przestrzeni kuchennej tworzą
dodatki, zarówno te funkcjonalne i niezbędne, jak i te wyłącznie
dekoracyjne. Obecnie za klasyczne uważane są wnętrza, które sprzyjają kontaktom rodzinnym i towarzyskim. Wzajemne
przenikanie strefy kuchni i salonu stało się inspiracją dla producentów AGD, by funkcjonalność łączyć z estetyką.

Nowość Franke w Mediolanie – Eurocucina 2014
Najnowsza kolekcja Crystal – zlewozmywak, płyta grzewcza i piekarnik to wyjątkowe połączenie elegancji z innowacyjną technologią, które idealnie sprawdza się w przestrzeni
kuchennej, subtelnie łączącej się z salonem. Doskonałe wykończenie każdego elementu z linii Crystal sprawia, że strefa
gotowania nabiera szyku i niepowtarzalnego charakteru.
Zaprojektowany przez Mario Ferrariniego nowy zlewozmywak
Crystal wykonany jest ze stali szlachetnej i czarnego szkła. Takie połączenie materiałów doskonale podkreśla unikalny charakter każdego z nich oraz eksponuje niecodzienne w zlewozmywaku przenikanie się płaszczyzn. Dostępny jest w dwóch
wersjach – jedna maxi komora bez ociekacza lub standardowa
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Franke Sinos to kompleksowa propozycja wyposażenia kuchennej strefy wody, w której znalazły się zlewozmywak, bateria oraz wygodny dozownik do mydła w płynie lub płynu do
zmywania, a także perfekcyjnie zaprojektowany okap oraz
płyta indukcyjna, której forma koresponduje z nowoczesnym
smartphone’em. Cechą charakterystyczną produktów z linii
Sinos są zaokrąglone kształty i delikatne linie, nadające im
subtelny wygląd. Zlewozmywak, okap oraz płyta indukcyjna
z opływowymi narożnikami są przeciwwagą dla dominujących
w tym segmencie linii i kątów prostych.

Linia zlewozmywaków Pebel to nowa tendencja we wzornictwie, łącząca minimalizm z subtelnymi, eliptycznymi kształtami. Elementy ozdobne w zlewozmywakach Pebel zostały
ograniczone do minimum, wzór na ociekaczu jest nie tylko
funkcjonalny, ale również dekoracyjny. Szeroka paleta kolorów
od białego poprzez beżowy, orzechowy, po grafitowy czy onyx,
pozwala na dobranie odpowiedniej barwy do kuchni, zarówno
zamkniętej, jak i otwartej na salon.

komora z idealnie gładkim ociekaczem, zaprojektowanym tak,
aby umożliwić swobodne spływanie wody do komory.
Kolekcję Crystal wyróżniają kąty proste komór zlewozmywaka
(promień zaokrąglenia zero), co w efekcie daje wrażenie doskonałego minimalizmu. Zastosowanie montażu Slim Top zapewnia idealne przyleganie krawędzi zlewozmywaka do blatu
kuchennego lub możliwość zamontowania go na równi z blatem.
Z myślą o uświetnieniu obecności na targach Eurocucina, czarne wykończenie płyty grzewczej i piekarnika zostało wzbogacone efektownymi kryształowymi pokrętłami. Są one niewidoczne z daleka, jednak na tle wyrafinowanej prostoty szkła,
w świetle, błyszczą jak diamenty. Przed ich nagrzewaniem
podczas gotowania chroni zdejmowana, magnetyczna osłona
termiczna.
Przenikanie przestrzeni kuchennej do salonu wymaga rozwiązań spójnych wzorniczo, kolorystycznie i funkcjonalnie. Dzięki
szerokiej palecie kuchennych urządzeń Franke, w tym inspirujących zestawów linii Sinos, Pebel i Crystal, można stworzyć
wnętrze pełne harmonii i domowego ciepła.

www.franke.pl
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Lampa Loop Line
Długi zwój umożliwia
przemieszczanie się
wraz z nią po całym
mieszkaniu.
700 zł, Pani Jurek
www.designersko.pl

Witryna Downtown
Czarna żelazna witryna,
postar zana, z przeszklo
nymi drzwiczkami.
3899 zł, Nordal
www.opaandcompany.com

Styl
na zamówienie

Lampa podłogowa Bellevue
Lampa zaprojektowana przez
znanego duńskiego projektanta
Arne Jacobsena. Prosty i ponadczasowy design.
2580 zł, &Tradition
www.worldsdesign.pl

Wazon KG Design Facet
czarny
Elegancki wazon na kwiaty
w całości wykonany z silikonu.
Wymiary: 12 cm x 17,5 cm.
86 zł, KG Design
www.czerwonamaszyna.pl

Krzesło z podłokietnikami
Lily Hallingdal
Kolekcja krzeseł o lakierowanym,
fornirowym wykończeniu, opcjonalnie tapicerowanych lub w skórze.
8598 zł, Fritz Hansen
www.squarespace.pl

Puf Angolo
Wykonany z tworzywa sztucznego
puf, którego prostą
formę ozdabia
geometryczny wzór
znajdujący się na
górnej powierzchni
prostopadłościanów.
2936 zł, COVO
www.fabrykaform.pl

Przychodzi sklep do architekta…
Liczba sklepów internetowych w Polsce sięga już kilkunastu tysięcy. Trendem wiodącym w 2013 i utrzymującym się w 2014 roku jest profesjonalizacja sklepów
internetowych, które oferują swoim klientom produkty
odpowiadające na ich konkretne potrzeby. Aktualnie
trend ten można bardzo silnie zaobserwować w branży
„dom i wnętrze” i to tu eksperci przewidują w tym roku
największy rozwój.
W Polsce e-commerce to jedna z najszybciej rozwijających się
gałęzi gospodarki. Według szacunków w 2013 wydaliśmy w sieci aż 26 mld złotych, a w 2014 roku przewidywany jest wzrost
wydatków o kolejne 20%*. Możemy się również pochwalić 3
miejscem w Europie jeśli chodzi o ilość osób, które robią zakupy w internecie przynajmniej raz w tygodniu (32%)**. Najbardziej popularne są sklepy internetowe, które stawiają na profesjonalizację swoich usług, specjalizację w wąskiej dziedzinie
oraz standardy dorównujące tym europejskim.
Profesjonalnie, czyli jak?
Co najważniejsze – zgodnie z obowiązującymi normami. Na
stronie sklepu nie może zabraknąć regulaminu, polityki prywatności, zasad zwrotu towaru, numeru infolinii oraz znaków
jakości. To znacznie więcej niż oferują nam sklepy stacjonarne.
Najlepsze sklepy internetowe przystosowały już swoje normy
do mającej wejść 13 czerwca 2014 roku ustawy o prawach konsumenta zgodnej z normami Unii Europejskiej, która ma na
celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów, nadanie im takich
samych praw i ujednolicenie zasad e-commerce na terenie całej UE. Jakich?*** Przede wszystkim w sytuacji zwrotu towaru
obie strony – kupujący i sprzedający mają 14 dni na zwrot
wzajemnych świadczeń, a koszty przesyłki ponosi sprzedający. Do roku wydłuży się czas zgłoszenia przez klienta domniemania wady produktu w chwili jego zakupu. Przepisy regulują
również czas dostawy, który został określony na maksymalnie
30 dni. Co ważne, zmiany wprowadzą obowiązek posługiwania
się takim samym we wszystkich krajach UE formularzem odstąpienia od umowy. W Polsce stosowanie zapisów dyrektywy
dotyczyć będzie wszystkich transakcji o wartości powyżej 50
złotych.
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Ponieważ współpracujemy na co dzień z producentami z całej
Europy nasze normy od początku działalności dorównywały tym
europejskim. Dzięki temu cieszymy się dużym zaufaniem klientów i śmiało możemy powiedzieć, że jako jeden z nielicznych
eksperckich sklepów internetowych z wyposażeniem łazienek
i technikami grzewczymi – od początku wyznaczamy standardy
w dziedzinie obsługi klienta i dbania o jego zadowolenie, komfort oraz bezpieczeństwo, co potwierdza 17 tys. zadowolonych
klientów – mówi Krzysztof Cuber z Sanit-Express.pl.
Klient nasz Pan…
Patrząc na najlepsze sklepy internetowe można szybko zauważyć, że podstawą ich działania jest sprawna komunikacja
z klientem. Podczas całego procesu zakupu klient w łatwy sposób może skorzystać z infolinii, formularza kontaktowego, Live
Chat, a nawet Facebooka lub skorzystać z gotowych odpowiedzi w dziale FAQ. Zespół z działu obsługi klienta wyczerpująco
odpowie na każde pytanie, doradzi, zweryfikuje poprawność
*Raport e-commerce 2013
** Badanie Trusted Shops IOP Infas
***Dane dotyczące zmian na podstawie: pi.gov.pl i chip.pl

zamówienia, znajdzie niezbędne dodatkowe elementy do zamówionych produktów, a nawet zamówi od producenta produkt,
który nie widnieje w ofercie. Wychodząc naprzeciw standardom europejskim klient ma możliwość wielu sposobów zapłaty:
kartą, przelewem, systemem PayPal, a nawet na raty. Klient
ma również możliwość zamówienia dostawy na wskazany adres
lub odbioru osobistego w wybranych miastach w Polsce oraz
dostawę na terenie całej Europy. Podejście pro konsumenckie
wyróżnia najlepsze sklepy internetowe i pozwala wyprzedzić
konkurencję. Jak pokazuje przykład Sanit-Express.pl – sklep
internetowy wyspecjalizowany w jednej dziedzinie staje się
ekspertem, który nie tylko oferuje najlepsze usługi i produkty
swoim klientom, ale również dzięki jakości usług współpracuje
z najlepszymi dostawcami, producentami i architektami oferując im atrakcyjne programy partnerskie.
Profesjonalnie dla profesjonalistów
Dzięki programom partnerskim architekci mogą nie tylko zyskać cenny czas dzięki szybkości oferowanych przez sklepy
internetowe usług, nie tylko czerpać inspirację do tworzenia
projektów przeglądając swobodnie asortyment sklepu w zaciszu swojego biura, ale również pozytywnie wpłynąć na swój
wizerunek oferując swoim klientom pakiet usług w postaci projektu oraz produktu w atrakcyjnej cenie od najlepszych producentów. Programy partnerskie oferują architektom preferencyjne ceny, indywidualne wyceny, zniżki, prowizje, ale również
gratyfikacje w postaci upominków, a nawet wyjazdów.
Dzięki przystąpieniu do programu architekci zyskują możliwość skupienia się na pracy twórczej, ponieważ zapewniamy
im opiekę najlepszych fachowców, pomoc w znalezieniu konkretnego produktu – (nawet jeśli nie widnieje w ofercie sklepu),
skompletowaniu i wycenie zamówienia, a w razie potrzeby zaproponujemy zakup dodatkowych komponentów oraz doradzimy najlepsze rozwiązania i dostarczymy towar pod wskazany
adres – Krzysztof Cuber Sanit-Express.pl.
A co na to sami zainteresowani?
Współpraca z Sanit-Express.pl to dla mnie przede wszystkim
duża oszczędność czasu dzięki wyeliminowaniu wizyt w sklepach stacjonarnych i szybkiemu skompletowaniu zamówienia przez doradców firmy. Nieograniczony asortyment, który
mogę zaproponować moim klientom, produkty z całej Europy,
a nawet USA, o najwyższej jakości i konkurencyjnych cenach
- to właśnie przekonało mnie do przystąpienia do programu
partnerskiego. Nie żałuję, gdyż niezmiernie cenię sobie wiedzę
ekspertów z Sanit-Express.pl, którzy niejednokrotnie zaproponowali mi lepsze i tańsze rozwiązanie. Ponieważ moi klienci
pochodzą z różnych miast Polski ważna jest dla mnie również
możliwość darmowej dostawy bezpośrednio do klienta – mówi
Dorota Świątkowska z Coco Design Studio.
Aby przystąpić do programu wystarczy skontaktować się mailowo ze sklepem podając swoje dane i pozytywnie przejść weryfikację. Każdy architekt, który przystąpi do programu ma
zapewnioną promocję nie tylko swojego biura, ale również projektów na stronie sklepu. Wpływa to na jego pozytywny wizerunek i możliwość przedstawienia swojej oferty większej ilości
klientów. Zapraszamy do przystąpienia do Programu Partnerskiego Sanit-Express.pl.
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Ciepło i barwy
Z całym ciepłem porcelany
i w atrakcyjnej palecie barw. Belle
de Nuit to kolekcja żyrandoli oraz
lamp w różnych rozmiarach.
Żyrandol – 24 żarówki
Dostępny również w wersji na 12 oraz 40 żarówek. Wersje kolorystyczne: multikolor (na zdjęciu), złoty, biały, czarny, zielony, różowy, niebieski. Rozmiar wersji na 24 żarówki: 100 x 80 cm.
48 890 zł, sklep.frasco.pl

Kinkiet ścienny
Wersje kolorystyczne:
multikolor, złoty, biały,
czarny, zielony, różowy
(na zdjęciu), niebieski.
Wysokość: 32 cm.
4940 zł, sklep.frasco.pl

Lampa stołowa
Wersje kolorystyczne:
multikolor, złoty, biały,
czarny, zielony, różowy,
niebieski (na zdjęciu).
Wysokość: 47 cm.
2940 zł, sklep.frasco.pl

Lampa sufitowa Techno
Wersje kolorystyczne: multikolor, złoty, biały, czarny
(na zdjęciu), zielony, różowy,
niebieski. Długość maksymalna: 230 cm.
ok. 2900 zł, sklep.frasco.pl

Odwiedź nas w Warszawie (Galeria Mokotów, poziom 1)
lub Poznaniu (Poznań City Center, poziom 1).
sklep.frasco.pl

facebook.com/sklepfrasco

Lampa stojąca
Wersje kolorystyczne:
multikolor, złoty (na zdjęciu), biały, czarny, zielony,
różowy, niebieski.
Wysokość: 181 cm.
ok. 4600 zł, sklep.frasco.pl

Lampa
litofanowa
Wersje kolorystyczne: multikolor, złoty, biały,
czarny, zielony,
różowy (na zdjęciu), niebieski.
Wysokość: 28 cm.
2480 zł,
sklep.frasco.pl

Nowoczesny
szyk
Lampa
Metalowa lampa w stylu industrialnym,
w kolorze czarnym przecieranym. Wnętrze
lampy jest w kolorze srebrnym perłowym.
369 zł, www.DekoracjaDomu.pl

Obraz przestrzenny
Modernistyczny obraz w drewnianej ramie. W środku jest dekoracyjny element wysadzany kamieniami imitującymi diamenty. Dla
wszystkich miłośników nowoczesnej sztuki i elegancji.
989 zł, www.DekoracjaDomu.pl

Garderoba
Praktyczna i zarazem stylowa garderoba do
przedpokoju w kolorze czarnym postarzanym.
U góry znajdują się wieszaczki i lustro. Garderoba ma szafkę z szufladkami, np. na buty.
1790 zł, www.DekoracjaDomu.pl

Filiżanki Box Coffee
Komplet 6 porcelanowych, czarno-białych filiżanek ze spodkami, w ozdobnym opakowaniu.
Zestaw idealny na prezent.
W komplecie znajdują się 3 filiżanki w pepitkę i 3 czarne.
89,90 zł, www.DekoracjaDomu.pl

Sofa
Wykonana z materiału w biało-czarną pepitkę, nóżki wykonane z drewna, na kółkach
w kolorze starego złota.
960 zł, www.DekoracjaDomu.pl

Taca – stolik
Stolik – taca prostokątna, czarna lakowana
na wysoki połysk, na aluminiowych nóżkach.
439 zł, www.DekoracjaDomu.pl

Pojemnik na chusteczki
Pojemnik na chusteczki – praktyczny oraz dekoracyjny, wykonany z drewna.
28 zł, www.DekoracjaDomu.pl

Sklep DekoracjaDomu oferuje produkty zarówno stylowe, jak i nowoczesne,
rustykalne, prowansalskie, produkty z duszą, przepełnione pięknem, które
pomogą zmienić Twój zakątek w romantyczne i nastrojowe miejsce.
www.DekoracjaDomu.pl

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.

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.
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Ogród
w kolorze
Krzesła Masters
Krzesła projektu Philippe Starcka łączą niesamowity design
z wyjątkowo odporną strukturą oraz lekkim i zwiewnym wyglądem. Charakteryzują się kształtnym połączeniem trzech
różnych oparć spływających do obwodu siedziska.
710 zł, Kartell, www.kartellshop.pl
Konewka A di Alessi Diva
Nazwa tej nietypowej konewki nawiązuje do
kształtu, który przypomina subtelnie wygięte
ciało śpiewaczki operowej.
155 zł, A di Alessi, www.interiore.pl

Barbecue
Przenośny grill w wiaderku,
kolor: fiolet, materiały:
metal i drewno.
199 zł, Bloomingville
www.opaandcompany.com

Stolik Miura
Materiał stolika to metal powlekany
proszkowo w trzech kolorach: czerwonym, białym i czarnym.
2253 zł, PLANK, www.worldsdesign.pl

Biophilia Silla
Ekskluzywny stołek zaprojektowany przez
Ross Lovegrove dla firmy Vondom. Dostępny w kilku kolorach. Wykonany z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego.
Rozmiar: 47 x 56 cm, wys.: 103 cm.
od 1499 zł, Vondom
www.sklep.hydroponika.pl
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Upcykling
reDesign

DEKOEKO.COM

Jak odświeżyć wnętrza przełamując powtarzalność i rutynę nie
kupując nic nowego? Czy można
nadać drugie życie przedmiotom?
Czy śmieci mogą być materiałem dla przedmiotów użytkowych,
a nawet dzieł sztuki? Odpowiedzi
na te wszystkie pytania mieszczą
się w jednym zaledwie słowie –
upcykling.

DEKOEKO.COM

Nowy trend
w starym wydaniu

DEKOEKO.COM

DEKOEKO.COM

Jak się okazuje idealnie do aranżacji wnętrz nadają się także zwyczajne skrzynki po owocach, które
designerzy zamieniają w stylowe i naturalne stoliki
kawowe, szafki czy donice kwiatowe.

Ten dopiero raczkujący w Polsce trend jest współczesną
odpowiedzią ludzi twórczych, przedkładających sobie jakość i unikatowość przedmiotów, którymi się otaczają nad
powtarzalność i rutynę, jaką serwują znane nam koncerny
modowe i designerskie.
DLACZEGO DESIGN UPCYKLINGOWY
STAŁ SIĘ TAK POPULARNY?
Jesteśmy zmęczeni zalewem sieciowej mody i designu dla
każdego. Mamy też coraz większą świadomość na temat
problemu śmieci i nieodzyskiwanych w żaden sposób odpadów. Upcykling dał nam możliwość stworzenia własnego,
niepowtarzalnego stylu, otoczenia się niebanalnymi przedmiotami z duszą. Nietuzinkowe meble wytwarzane ręcznie
w pojedynczych egzemplarzach, czy limitowane serie w za-

DEKOEKO.COM

leżności od dostępnego aktualnie surowca, nadają niepowtarzalny charakter wnętrzu. A dodatkowo przetwarzać
zużyte przedmioty może każdy, bez granic dla wyobraźni,
nadając im nowe, zaskakujące zastosowanie. Stolik z europalet? Huśtawka z opony? Lampa z bębna pralki? Torby
z dętek rowerowych? Ogranicza nas jedynie wyobraźnia
i powszechne stereotypy.

36 modaTRENDY
www.nowymagazyn.eu

DEKOEKO.COM

DEKOEKO.COM

Opony samochodowe to kolejna niecodzienna inspiracja dla recyklingowych
designerów.

Hitem upcyklingowego dizajnu w Polsce są meble i dodatki
z palet. Powstają z nich siedziska, stoliki, łóżka, a nawet
całe wyposażenie nowoczesnych biur. Projektanci prześcigają się w coraz to śmielszych i bardziej designerskich
aranżacjach. Niezwykle ciekawą odmianą upcyklinu jest tzw.
reDesign. Wychodzi on z założenia, że każda epoka charakteryzowała się odrębnymi stylami, a meble z duszą wciąż
nas otaczają. reDesign to nic innego jak ich reinkarnacja
- designerzy twórczo wskrzeszają mebel, nadając mu nowe
życie. Upcyklingowe meble dają nam możliwość przełamania
rutyny w naszych wnętrzach, podkreślenia swojej indywidualności, oraz dokonania mądrych i etycznych decyzji
zakupowych.
DEKOEKO.COM

Autor: Agata Frankiewicz, dekoeko.com

38 modaTRENDY

Modernistyczne
wnętrze

www.nowymagazyn.eu

Z NUTKĄ
ART DECO

Apartamenty urządzone w drewnie to wnętrza dla wymagających lokatorów. Urok tego materiału tworzy niepowtarzalny klimat i ociepla pomieszczenia, ale jednocześnie
aranżacja takich mieszkań jest dużym wyzwaniem. Coraz
częściej jednak projektanci wnętrz sięgają po ten ponadczasowy materiał nadając mu nowy charakter.
81.WAW.PL

81.WAW.PL

MINIMALISTYCZNA ELEGANCJA
Drewniane elementy to często podstawa i punkt wyjścia
dla projektowania wnętrz. Głównym założeniem przy takich
aranżacjach jest zwykle stworzenie eleganckiego wnętrza
połączonego z charakterystycznym motywem przewodnim –
ciekawym rozwiązaniem jest połączenie modernizmu z elementami art deco. Modernizm zakłada przede wszystkim korelacje funkcji i konstrukcji. Dlatego też dość łatwo dają się
zauważyć jego cechy w pomieszczeniach reprezentujących
ten styl - lekka, kubistyczna bryła i unikanie symetryczności. W takich wnętrzach architekci bardzo rzadko stosują
detal. Jeśli jednak już występuje to jest bardzo subtelny,
najczęściej wykonany z betonu, stali czy szkła. Modernizm

dziś często wzoruje się także na trendzie z lat 20., popularnym kiedyś tzw. wolnym planie, czyli rzucie kondygnacji
niepodzielonych na zamknięte pomieszczenia. Przestrzeń
definiowana jest poprzez swobodnie rozmieszczone płaszczyzny, kolumny czy elementy umeblowania. Art deco to natomiast jedna z twarzy modernizmu. Jest to trend dążący do
zgeometryzowania formy. To niezwykłe połączenie modnego
w XXI wieku minimalizmu z przepychem w postaci zdobień,
złoceń i inkrustacji. Nie bez powodu zatem kojarzy się z elegancją i luksusem. Meble art deco najczęściej nawiązują do
orientalizmu, kultury ludowej czy awangardy.
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WYKOŃCZENIE MA ZNACZENIE
Dobrym pomysłem na urządzenie pomieszczenia w tym
stylu jest użycie forniru w kolorze orzecha amerykańskiego.
Materiał ten dodaje wnętrzom elegancji i dawnego uroku. Szczególnie, gdy pomieszczenie, zgodnie z zasadami
modernizmu, jest raczej przestrzenią otwartą, korzystającą
z ukrytych przejść, a nie podzieloną na mniejsze. By złamać
minimalistyczne wnętrze nutą art deco warto umieścić
w nim designerskie lampy, elementy biało-czarne, materiały ze szkła i złocenia. Wtedy całość za dnia, rozjaśniona
słońcem będzie przytulna, natomiast wieczorami bardziej
gustowna. Ze względu na oszczędny charakter wnętrza
w stylu modernistycznym, oświetlenie w mieszkaniu nie

powinno być surowe, nazbyt agresywne, dlatego ciekawym
rozwiązaniem mogą być listwy oświetleniowe wzdłuż sufitu
w całym mieszkaniu. Dadzą one oczekiwany efekt - delikatnie doświetlą pomieszczenia, a jednocześnie podkreślą
urok drewnianych płaszczyzn. W całym apartamencie warto
też zrobić podłogę w drewnie. Obecnie szczególnie modny
jest parkiet z ciemnego drewna o wyraźnie zarysowanych
słojach. Tego typu podłoga najlepiej komponuje się z naturalnymi drewnianymi meblami, ścianami w jasnobrązowej
tonacji i pozłacanymi dodatkami. We wnętrzach, gdzie dominuje drewno i wyraźne dekoracje, ważne jest by uniknąć
monotonii i wrażenia ciężkości.
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Strefa kuchenna w podobnych wnętrzach nie powinna się znacząco wyróżniać, a jednocześnie nawiązywać
do całości aranżacji. Dlatego warto
połączyć funkcjonalność płyty z konsekwentną zabudową drewnianą.
Doskonale sprawdzą się wielofunkcyjne rozwiązania jak przedłużony
blat czy niewielka wyspa kuchenna.

Drewniany wystrój mieszkania
dzięki ciepłemu oświetleniu zyskuje wrażenie przytulnej atmosfery,
natomiast ekstrawaganckie elementy w postaci złoceń czy szkła nadają
miejscu oryginalny charakter.

81.WAW.PL

81.WAW.PL
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JEDWABNYM
SZLAKIEM

DESI
GNU

Podobno Arabowie zwykli
mawiać, iż jedwab wynaleziono po to, by kobiety
przyodziane mogły chadzać nago. To od dawien
dawna cenione włókno
pochodzenia naturalnego,
charakteryzuje niesamowita lekkość, miękkość
i połyskliwość, która
okrywając przez wieki
kobiece ciało, uchylała
rąbka tajemnic luksusu.

MESMETRIC

Pyramid to świetlna rzeźba stworzona przez Albi
Serfaty i Benad Dara na targi w Las Vegas. Klosz
oprawy powstał z gigantycznych trójkątnych ram
owiniętych plisowaną jedwabną tkaniną.
MESMETRIC

PIĘKNO I TRWAŁOŚĆ
Materiał ten, znany już od 2700 r. p.n.e., nadal kojarzony jest z przepychem i pięknem. Włókno to wiązane jest
w Europie z kulturą Dalekiego Wschodu. Pierwsze produkcje
tkanin jedwabnych zapoczątkowano najprawdopodobniej
w Chinach. Kraj ten do dziś wraz z Indiami stanowi główne
miejsce pozyskiwania tego szykownego surowca. Włókno,
otrzymywane poprzez odwijanie kokonów gąsienic jedwabnika morwowego i dębowego, wykorzystywane jest w wielu
gałęziach przemysłu. Prócz rynku tekstylnego, gdzie króluje
używany przy produkcji ubrań, bielizny, dodatków i akcesoriów i biżuterii, wykorzystywany jest w kosmetyce, gdzie
z powodzeniem sprawdza się w zabiegach pielęgnacyjnych

na włosy i skórę. Jedwab, ze względu na swoje właściwości, chętnie stosowany jest także w projektach wzornictwa
przemysłowego. Naturalne wykorzystywanie tego włókna
przy produkcji dywanów i tkanin ozdobnych ma już niezwykle długą tradycję, która nadal znajduje swoich wiernych
zwolenników. Jest jednym z najstarszych i najtrwalszych,
i mimo, że tak delikatny i przyjemny w dotyku, stanowi
jeden z najbardziej wytrzymałych na zużycie materiałów,
czego świadectwem są zachowane do dziś tekstylne eksponaty z adamaszku, tafty, aksamitu i atłasu. Inną charakterystyczną cechą tego pięknego surowca jest fakt, że jest to
materiał trudnopalny.
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GRA ŚWIATŁA
Zalety jedwabiu cenione są również w innych gałęziach
wzornictwa – tworzone są unikatowe oprawy oświetleniowe, które bez wątpliwości można zakwalifikować do grupy
ręcznie wykonywanych dzieł sztuki wzornictwa przemysłowego. Przyczynek dla całej kolekcji projektu Ayala’i Serfaty
stanowią twory, które napotkać można w głębinach mórz
i oceanów. Ich fantazyjne formy stanowiły żywą inspirację,
dla powstałych z jedwabnej tkaniny opraw. Tutaj wykorzystano przezierność tego jakże praktycznego materiału:
oprawy są niezwykłą dekoracją zarówno przy zapalonym jak
i zgaszonym świetle. Gdy ich wykonana z jedwabiu pochodzenia indyjskiego struktura nie jest oświetlana z wewnątrz,
kolor klosza nabiera na intensywności, a połyskliwa tkanina
odbija światło z zewnątrz, przy zapalonej żarówce, barwa
abażura zmienia swą tonację i stanowi niezwykle ozdobne
źródło światła. Mimo wysokich cen, jakie osiągają wyroby
z jedwabiu, należy pamiętać, że często są to dzieła tworzone z myślą o pokoleniach, które jak to się utarło w tradycji,
mają przetrwać lata, co gwarantować ma niezwykła wytrzymałość tego wysokiej klasy materiału.
Autor: Barbara Pobłocka, Mesmetric
MESMETRIC

Z jedwabiu korzysta także projektant Jan Kath, tworząc przepiękne dywany, stanowiące mariaż nowoczesnego designu i wątków tradycyjnych zaczerpniętych z innych kultur.
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MESMETRIC

Nieograniczona wyobraźnia projektantki Ayala
Serfaty tworzącej nietuzinkowe formy opraw świetlnych zauważalna jest w pełnych ekspresji, barwnych
projektach łączących ogromne możliwości światła,
materiału i koloru.

Dywan jedwabny charakteryzuje się silnym, wibrującym połyskiem. Odpowiada on
na strumienie padającego światła, mieniąc
się i zmieniając natężenie barw, co nadaje
wrażenie, jakby powierzchnia ożywała.
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GARDEROBA

na miarę potrzeb
Modny holistyczny sposób urządzania domów zmienił
znaczenie i funkcje niektórych pomieszczeń. Garderoba,
podobnie jak łazienka, stała się strefą relaksu służącą do
pielęgnowania ciała i zmysłów.

ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH
O ile pozwala na to powierzchnia mieszkania, jako garderoba najlepiej sprawdza się osobne pomieszczenie, urządzone na wzór amerykańskich pokojów do przebierania
i przechowywania ubrań. Wyposażenie tego pokoju stanowią
specjalnie zaprojektowane modułowe meble, które idealnie
dopasować można do warunków, jakie stwarza dane pomieszczenie. Wewnętrzne wyposażenie modułów dobierane
jest indywidualnie i składa się z kilku rodzajów wieszaków

oraz półek na różne rodzaje garderoby. Obejmuje też wewnętrzne komody i częściowo przeszklone szuflady z przegródkami na akcesoria. Stojące w pokoju lub jego wnęce
moduły najczęściej pozbawione są drzwi, przez co garderoby tego typu określane są jako system otwarty lub WalkIn-Closets. Otwarte regały nie tylko perfekcyjnie segregują
rzeczy, ale też efektownie je eksponują, w sposób, który
może kojarzyć się z luksusowymi butikami.
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Dobrze zaplanowana garderoba pozwala zapanować nad masą odzieży i akcesoriów. Dzięki niej
znalezienie potrzebnej części garderoby przestaje być udręką, gdyż każda rzecz ma tam swoje
miejsce i jest w zasięgu wzroku.

MNIEJSZA ALTERNATYWA
W mieszkaniach o niewielkiej powierzchni do przechowywania służą wysokie, przepastne szafy. Modułowa konstrukcja
pozwala na indywidualne dobranie wyposażenia wewnętrznego. Ten typ garderoby określany jest jako system zamknięty. Wielkie powierzchnie drzwi mogą zostać elegancko
wykończone w szerokiej palecie fornirów, lakierów błyszczących i matowych, laminatów oraz kolorowego, opalizującego, transparentnego szkła. W zależności od upodobań
lub wielkości pomieszczenia stosuje się tradycyjny system
otwierania na zawiasach, skrzydła przesuwne lub otwieranoprzesuwne.
Autor: Michał Nowicki
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MEBLE • OŚWIETLENIE • TKANINY DEKORACYJNE • DRZWI • DYWANY

CENTRUM MEBLI I OŚWIETLENIA MEGA MEBLE

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 200 • Tel.: 22 578 11 11 • www.mega-meble.pl
ZAPRASZAMY: Pon-Pt: 10:00-20:00 • Sob: 10:00-18:00 • Niedz: 11:00-17:00
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Proste kształty, harmonijne
barwy, przestrzeń zorganizowana i idealnie skomponowana. Przyjazna, stylowa,
tchnąca spokojem.

Okap sufitowy Estrella Ciarko Design
Nowy model z linii Ciarko Design łączy w sobie wysokiej jakości materiały oraz najlepsze rozwiązania techniczne. Spód
okapu wykonany został ze stali szlachetnej inox. Do wyboru
mamy także wersję inox uzupełnioną o elementy białego
szkła. Dopełnieniem minimalistycznej estetyki jest oświetlenie
LED, które stwarza komfortowe warunki do prac kuchennych.
Pilot zdalnego sterowania ułatwia korzystanie z urządzenia.
od 4890 zł, Ciarko Design, www.ciarkodesign.pl

D’Artagnan
Nowoczesne wnętrza wymagają wyjątkowej oprawy
i światła. D'Artagnan podejmuje wyzwanie. Odważnie, czyli
niepowtarzalnie. Dzięki unikalnej konstrukcji drzwi przestrzenie przenikają się wzajemnie, umiejętnie rozpraszając
i modelując światło. Intrygująca gra cieni zdradza tylko
część tajemnicy o tym, co dzieje się po drugiej stronie.
od 650 zł netto, Invado, www.invado.pl

Integrity
Doskonałej jakości zintegrowane zlewy
kuchenne i łazienkowe Integrity, w kolorze blatów kwarcowych Silestone.
Multistone, www.multistone.pl

Crystal Steel myMenu
Piekarnik Franke myMenu to połączenie
profesjonalnego pieczenia, funkcjonalności
i harmonijnej formy. Urządzenie może być
sterowane za pomocą smartfona lub tabletu,
wykorzystując aplikację myMenu opracowaną
przez Franke, umożliwiającą użytkownikowi
obsługę piekarnika z dowolnego miejsca.
Pozwala na przygotowanie zarówno jednego
dania, jak i nawet czterech potraw.
5999 zł, Franke, www.franke.pl

Bohemian
Kolekcja płytek Bohemian marki Ceramstic zainspirowana
klimatem z epoki, zwłaszcza francuskich kawiarni i kabaretów, zachęca do awangardowych aranżacji wnętrz. Jednolite,
stonowane barwy zestawiono z odważnymi, eleganckimi kolorami ozdobionymi rysunkiem koronkowej siateczki, niczym
z pończochy burleskowej tancerki.
od ok. 80 zł/m2, Ceramstic, www.ceramstic.com.pl

Płyta indukcyjna freeInduction EH801KU11E
Wyeliminowanie zdefiniowanych pól grzania całkowicie
uwolniło płyty freeInduction od jakichkolwiek ograniczeń. Te najnowszej generacji automatycznie rozpoznają
kształt i wielkość naczyń, aktywując osobne sterowanie
dla każdego z nich. Kontrola ustawień towarzyszy naczyniom nawet po ich przesunięciu.
14 145 zł, Siemens, www.siemens-home.pl

Seria KARO
Kwintesencja nowoczesności i klasyki w jednym – seria KARO
firmy OSPEL. Produkty z kolekcji KARO stanowić będą wyjątkowy akcent dekoracyjny. Bogactwo barw umożliwia dopasowanie do różnych stylów – od minimalistycznej konwencji,
przez tradycyjny wystrój, po bogato zdobione wnętrza.
35,55 zł, OSPEL, www.ospel.com.pl

Umywalka nablatowa 55 x 42 cm
Z umywalką stawianą Bacino Duravit ustanowił trend, który
kontynuowany jest aż do dziś. Niewielki, lecz bardzo atrakcyjny asortyment serii Bacino umożliwia nowoczesną i elegancką aranżację miejsca mycia do prywatnych łazienek, toalet
gościnnych i hoteli.
1236 zł, Duravit, www.sanit-express.pl

Meble łazienkowe SPHERE
To propozycja dla osób ceniących odważne
i nietypowe rozwiązania. Fronty mebli z oryginalnymi, sferycznymi frezami uzupełnia lustro
z energooszczędnym oświetleniem ledowym
w kształcie koła, tradycyjne uchwyty zastąpiono okrągłymi wycięciami. Bryły mebli
wyposażone są w komfortowy system cichego
domykania DefraSoftClose.
897,90 zł/szafka z umywalką, 738 zł/słupek,
738 zł/lustro, Defra, www.defra.pl
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SUROWOŚĆ
MATERIAŁU

SCHIFFINI

Innowacyjność w kuchni kojarzy się
z technicznymi udogodnieniami: elektrycznie otwieranymi szufladami bądź
cargo lub wysuwanym z blatu wyciągiem itp. Przejawem nowoczesności są
również stosowane do wykończeń frontów i blatów nietypowe tworzywa.

Kariera kompozytu Corian zaczęła się od blatu,
łączonego często z wykonanym z tego samego
tworzywa zlewem.

SPEKTAKULARNE ROZWIĄZANIA
Jednym z najbardziej zaskakujących materiałów pojawiających się od niedawna na kuchennych powierzchniach jest
szkło. Błyszczące lub matowe tafle naklejane są na fronty
szuflad, szaf i szafek. Do ich otwierania służą najczęściej
frezowane lub żłobione uchwyty, dzięki którym powierzchnie
nie brudzą się od dotyku. Szkło hartowane stosowane jest
nawet na blatach, stołach i otwartych półkach. Niekiedy
powstają z niego całe elementy kuchni, jak np. połączony
z wyspą stół lub półwysep, którego lekka bryła efektownie
kontrastuje z resztą zabudowy. Swoją ekspansję w kuchni
rozszerza Corian. Zastosowanie na frontach przepuszczającego światło i podświetlanego od wnętrza szafek Corianu
daje szalenie spektakularny efekt. Niczym w chińskim teatrze cieni, przez białe fronty uwidacznia się zarys znajdujących się za nimi przedmiotów.

Obecnie z Corianu powstają całe fronty wysokiej i niskiej zabudowy szaf. Tworzywo zachwyca przypominającą naturalny kamień matową fakturą i jest ciepłe
w dotyku.

BOFFI

BOFFI
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VARENNA POLIFORM

Dwa różne podejścia do stalowych wykończeń. Dla
odważnych 100% czystej stali na frontach i blacie oraz
propozycja z przełamującymi zimną fakturę metalu
elementami lakierowanymi i kompozytowym blatem.

ULTRANOWOCZEŚNIE
Innymi nietypowymi dla domowej kuchni materiałami są
stal i aluminium. Ze stali szlachetnej wykonywane są blaty
z zatopioną w ich powierzchnię płytą gazową i zlewem.
Z tego materiału powstają różnego rodzaju regały lub
niewielkie kompaktowe wyspy. Stosowany jest także na
frontach, w tym wysokiej zabudowy szaf. Do tego samego
celu wykorzystywane jest także aluminium w wykończeniu
naturalnym lub powleczone anodą w kolorze przypominającym np. niklowaną stal lub tytan. Aluminiowe fronty często
mają karbowaną powierzchnię. Ultranowoczesne metalowe
płaszczyzny łagodzone są niekiedy przez zastosowanie elementów fornirowanych lub wykonanych z litego drewna.
Autor: Michał Nowicki

BOFFI

DOSKONAŁOŚĆ

W KAMIENIU

obiekty komercyjne

obiekty prywatne

design w kamieniu

3D w kamieniu

Zapraszamy architektów, oferujemy atrakcyjne warunki współpracy.

Multi Stone Sp.z o.o.
36-220 Jasienica Rosielna 330
tel/fax: +48 13 4306315
www.multistone.pl
email: biuro@multistone.pl

małopolskie
krakow@multistone.pl
tel. 600 199 810

śląskie
katowice@multistone.pl
tel. 535 213 535

podkarpackie
rzeszow@multistone.pl
tel. 604 284 214

lubelskie
lublin@multistone.pl
tel. 730 300 760

mazowieckie
warszawa@multistone.pl
tel. 531 444 537

Oddział Berlin
info@multistone.de
tel. +49 151 43405870
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Design ujarzmiający żywioły, wykorzystujący surowość
betonu, twardość kamienia,
plastyczność wody i ciepło
światła.

Gresy szkliwione Loft Carpet i Loft Cementwood
Płytka Carpet ze wzorem rodem z perskiego dywanu zachwyci
wielbicieli subtelnych ornamentów. Inspirowana szalunkiem Loft
Cementwood to połączenie surowej betonowej bazy ze strukturą drewna, przy zachowaniu naturalnej faktury i zróżnicowanej
barwy. Oba gresy współgrają z płytką Loft Concrete o jednolitym
rysunku betonu, ale za to wykończeniu w satynie lub połysku.
od ok. 89 zł/m2, Ceramstic, www.ceramstic.com.pl

Wiparquet
Kolekcja Structure jest jedną z sześciu linii paneli podłogowych marki Wiparquet. Stworzona została z myślą
o wymagających klientach, którzy cenią niestandardowe
rozwiązania i ekskluzywną estetykę. Markę Wiparquet
cechuje wyjątkowa trwałość oraz jakość, będące efektem
zastosowania najwyższej klasy materiałów oraz innowacyjnych technologii. Kolekcja Structure dostępna jest w pięciu
dębowych dekorach.
61,91 zł/m2, Wiparquet, www.ruckzuck.pl

Płyta Beton Architektoniczny struktura porowata
Płyty z betonu architektonicznego o grubości 1,5–2,5 cm
i niewielkiej wadze. Powierzchnia gładka lub porowata.
Standardowo są w kolorze szarobetonowym, jest możliwość
wykonania praktycznie każdego koloru. Płyty można kotwić
do ścian lub kleić, każda ma też wąsy montażowe.
Elkamino, www.elkaminodom.pl

Strada
Połączenie prostoty z interesującą formą. Przesunięte względem siebie przeszklenia zapewniają ciekawą grę świateł,
pozwalają doświetlić przestrzeń, a jednocześnie, za sprawą
szyby Satinato, stwarzają poczucie intymności. Dostępne
w kilkunastu wybarwieniach okleiny. Skrzydła dostępne są
w wersji pojedynczej oraz podwójnej.
369 zł, Invado, www.invado.pl

Minibaseny Sundance Spas
Na rok 2014 producent minibasenów Sundance Spas
przygotował dwie nowości w serii klasycznych spa (680).
Nowe modele: Ramona i McKinley będą oparte na technologiach wykorzystanych w popularnym modelu Peyton,
ale zyskają na rozmiarach. Każdy będzie wyposażony
dodatkowo m.in. w punkty świetlne, wodospad.
Sundance Spas, www.minibaseny.pl

Stream Line
Ażurowa płyta Stream Line z linii Libet Decco Colormix
jest inspirowana linią meandrującej rzeki. Delikatna
i koronkowa, a przy tym bardzo wytrzymała. Elementy
ażurowe warto wypełnić trawą lub grysem. Dostępna w czterech kolorach: szarym, grafitowym, pastello
i kasztanowym.
14,76–18,45 zł/szt., Libet, www.libet.pl
Kolekcja NOSTRE
Najnowsza propozycja firmy POL-SKONE. Drzwi charakteryzują się prostym skrzydłem zdobionym przestrzenną listwą
profilową, która tworzy efektowne, geometryczne wzory. 13
modeli skrzydeł, kolorystyka obejmuje 4 odcienie powłok
LAMISTONE CPL oraz 8 wariantów wykończeń powierzchnią
SILKSTONE o strukturze drewna.
od 625 zł netto za skrzydło, Pol-Skone, www.pol-skone.pl

Donice Kube Casetta Tower
Donice są eleganckie, lekkie, praktyczne. Nowoczesny kształt
i podświetlenie sprawiają, że idealnie nadają się do dekorowania i oświetlania wnętrz. Odporność na warunki atmosferyczne sprawia, że mogą być również stosowane w ogrodach, na
balkonach, tarasach i w przestrzeni miejskiej.
Hydroponika, www.sklep.hydroponika.pl
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MODA

NA ŁAD(NE)
ŁAZIENKI

Łazienka o dużym metrażu daje spore możliwości aranżacyjne. Sprawa komplikuje się,
gdy w ręce projektanta inwestor oddaje kilkumetrowe pomieszczenie, często pozbawione dostępu naturalnego światła, o niskich sufitach
lub skosach. Oczekiwania są wielkie, a możliwości… No cóż… trzeba je stworzyć.

Przestrzeń nad zabudową stelaża WC warto wykorzystać na praktyczny schowek
na ręczniki lub środki czystości. Będzie on niewidzialny jeśli obudujemy go tym
samym materiałem, z jakiego zrobione zostały fronty szafki.
SOMA ARCHITEKCI/WWW.HOMEBOOK.PL

REKLAMA

Infolinia | 601 213 376 | 17 852 52 30

W ofercie ponad 14 000
gotowych projektów domów
Mamy dla Ciebie 800 zł na start!*

SAJE ARCHITEKCI/WWW.HOMEBOOK.PL

Złudzenie większej przestrzeni zagwarantuje fototapeta. Przestrzenne zdjęcie urozmaici aranżację
oraz w prosty sposób optycznie powiększy małą
łazienkę.

MEBLOWE ZAKAMARKI
W przypadku niewielkiej łazienki warto zastosować proste
triki aranżacyjne, które pozwolą w pełni zagospodarować
dostępną przestrzeń. Doskonałym rozwiązaniem jest np.
umieszczenie pojemnych szuflad na kosmetyki, szczotki
do włosów i suszarkę bezpośrednio pod umywalką. Wciąż
aktualnym sposobem na schowanie drobnych przedmiotów
w łazience jest też zastosowanie szafki za lustrem. W ścianie,
do której przylega wanna lub kabina prysznicowa, można
również zaprojektować wnękę na podręczne kosmetyki.
Kolejnym pomysłem jest umieszczenie szafki nad zabudową
stelaża WC. Powstały w ten sposób schowek na ręczniki lub
papier toaletowy możemy sprytnie ukryć, obudowując stelaż
podtynkowy WC tym samym materiałem, z jakiego zrobione
zostały fronty szafki. Odpowiednio zaprojektowana łazienkowa zabudowa umożliwia schowanie także urządzeń gospodarczych, takich jak pralka. W małej łazience lepiej umieścić ją
bezpośrednio pod blatem, w jednej linii z zabudową umywalki. W pomieszczeniach o większym metrażu do ukrycia pralki
możemy zastosować wysoką zabudowę. Wolną przestrzeń
nad urządzeniem warto wówczas przeznaczyć na półki, na
których przechowywać będziemy chemię i środki czystości,
lub też zastosować wysuwane kosze np. na brudną bieliznę.

Z500

*Gwarantowany pakiet korzyści przy zamówieniu gotowego projektu domu z oferty firmy
DOBRY DOM. Szczegóły na: www.dobry-dom.pl

www.dobry-dom.pl
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D-ZONE/WWW.HOMEBOOK.PL

SOMA ARCHITEKCI/WWW.HOMEBOOK.PL

W ścianie, do której
przylega wanna lub kabina prysznicowa, warto
zaprojektować wnękę na
podręczne kosmetyki.

Zlicowane z powierzchnią podłogi odwodnienie liniowe oraz
kabiny typu walk-in, są dobrym
patentem na zwiększenie efektu
ustawności pomieszczenia.

UMIEJĘTNE OPEROWANIE ILUZJĄ
Architekci wnętrz, aby optycznie nadać łazience więcej przestronności, sięgają po rozwiązania, które tworzą iluzję większego pomieszczenia. W osiągnięciu głębi i efektu trójwymiarowości ścian nieocenione okażą się duże lustra oświetlone za
pomocą designerskich kinkietów, punktowych lamp lub zestawów diodowych. Warto zastanowić się również nad zastosowaniem fototapety z motywem ulicy, mostu lub krajobrazu.
Dobrym patentem na zwiększenie efektu ustawności pomieszczenia jest też wykorzystanie zlicowanego z powierzchnią

Autor: www.homebook.pl

Praktycznym rozwiązaniem w małej łazience
będzie umieszczenie pojemnych szuflad pod umywalką lub zastosowanie
szafki ukrytej za lustrem.

ZDANIEM EKSPERTA

DESIGN ME TOO/WWW.HOMEBOOK.PL

podłogi odwodnienia liniowego oraz zbudowanej z dużych przeszklonych ścian kabiny walk-in, którą montuje się bezpośrednio
na posadzce. Mały metraż łazienki to wyzwanie, ale i szansa na
wykazanie się kreatywnością przez projektanta. Uporządkowana i odpowiednio zagospodarowana przestrzeń pozwoli urządzić
pomieszczenie nie tylko w funkcjonalny, ale estetyczny, zgodny
z najnowszymi trendami architektonicznymi sposób.

Jak optycznie powiększyć przestrzeń, wykorzystując
pewne modele drzwi?
W projektach pomieszczeń, w których duże znaczenie ma
optymalne wykorzystanie przestrzeni, ciekawym pomysłem
jest zastosowanie drzwi przesuwnych. Pozwala to na wygospodarowanie dodatkowego miejsca i optyczne powiększenie wnętrza. W mieszkaniach o niewielkim metrażu drzwi
przesuwne umożliwiają stworzenie efektownych, ruchomych
ścian, które pozwolą uzyskać dodatkową przestrzeń. Dzięki
takiemu systemowi bez problemu wydzielimy w domu różne
strefy: roboczą, garderobę czy pokój dziecięcy. To doskonała
propozycja dla wielbicieli dużych, przestronnych kuchni, które
w razie potrzeby można oddzielić od reszty mieszkania. Inną
możliwością jest zastosowanie drzwi bezprzylgowych, najlepiej w jasnej kolorystyce. Skrzydło w kolorze klasycznej bieli,
klonu czy dębu będzie idealnie odbijało światło. Dodatkowo
konstrukcja drzwi w systemie bezprzylgowym sprawia, że
zawiasy stają się niewidoczne. Dzięki temu skrzydło tworzy
jedną płaszczyznę ze ścianą, co dodaje wnętrzu lekkości. Proste przeszklenia sprawią, że do wnętrza będzie wpadać więcej
światła, co także wizualnie powiększy przestrzeń.
Michał Andrzejak
POL-SKONE

www.pol-skone.pl
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ATELIER PRZYSZŁOŚCI
NOWA PRZESTRZEŃ
DLA NOWYCH WIZJI

Firma FAKRO, światowy producent okien dachowych
oraz międzynarodowy magazyn architektoniczny A10
mają zaszczyt zaprosić architektów z całego świata do
wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Projektowym NEW VISION OF THE LOFT 3. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Atelier przyszłości - nowa
przestrzeń dla nowych wizji” Zadaniem architektów jest
projekt przedstawiający WIZJĘ ATELIER. Przestrzeń
powinna być funkcjonalna, wykorzystująca najnowsze
technologie. Powinna również stwarzać odpowiedni nastrój do pobudzania wizji twórczych. W projekcie należy umieścić minimum 3 innowacyjne produkty firmy
FAKRO.
Termin trwania konkursu: 01.03 – 07.07.2014 r.
Szczegółowe informacje: www.fakro.com

POZNAŃ / DESIGN DAYS

WARSZAWSKIE TARGI DESIGN’U

WZORY

Trzecia edycja Warszawskich Targów Designu WZORY odbędzie się 24
maja 2014 roku w Praskiej Drukarni przy ulicy Mińskiej 65 w Warszawie w godzinach 11–23. Surowa, postindustrialna przestrzeń dawnych
zakładów graficznych o powierzchni 5000 m2 zostanie na jeden dzień
zajęta i zaaranżowana przez 250 młodych polskich projektantów. Stoiska zostaną zorganizowane w sektory; zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z docenionymi już, ale też z zupełnie premierowymi produktami z dziedzin:
ekologia,
food
design,
design dla dzieci, meble,
szkło i ceramika, tekstylia,
oświetlenie. WZORY służą
spotkaniu; mają zniwelować dystans między projektantem a klientem, pokazać szerokie spectrum
najbardziej wartościowych
zjawisk w polskim wzornictwie, zachęcić do własnych poszukiwań. W czasie
WZORÓW
zostaną
przyznane nagrody: „Wzorowe Stoisko” i „Wzorowy projekt”, odbędzie się
również spotkanie blogerów wnętrzarskich, którzy
wybiorą swojego faworyta
wśród wystawców i wręczą mu swoje wyróżnienie.
Szczegóły na
www.wzorytargi.pl

To festiwal designu
dla każdego, którego
przewodnim
zadaniem jest edukować i integrować
wokół wiodącej idei
festiwalu, którą jest
KOMUNIKACJA. Festiwal odbędzie się
w dniach 30 maj –
8 czerwiec 2014 r.
w różnych punktach
na mapie miasta.
Na 10 dni Poznań
stanie się platformą
wymiany doświadczeń polskich i zagranicznych środowisk projektowych,
w której będą prezentowani
zarówno dojrzali projektanci, jak i twórcy
młodego pokolenia.
W programie przewidujemy liczne wystawy, prezentacje, pokazy filmów,
spotkania, warsztaty i dyskusje na temat designu oraz
przestrzeni publicznej, w których organizację zaangażowane będą instytucje kultury i sztuki, a także przestrzenie
kreatywne funkcjonujące na terenie Poznania. Dodatkową atrakcję stanowić będzie gra miejska związana z tematyką festiwalu.
Więcej informacji na stronie
www.poznandesigndays.pl

KONKURS „FOORNIFEST”
– NAGRODY ZA „MAŁE WNĘTRZE”

Znamy zwycięzców konkursu FoorniFEST „Wybieramy najlepszą realizację”
w kategorii „Małe wnętrze”. Nagrodę główną otrzymał projekt „Kawalerka
Piotra” autorstwa Leszka Moczulskiego i Przemysława Nowaka, doceniony za
„odwagę, wizję i funkcjonalność”. Jury wyróżniło też realizację „Mieszkanie zamknięte w szafie” wykonane przez PL.architekci. Trzecia już edycja konkursu FoorniFEST organizowana przez portal Foorni.pl wciąż trwa, bo tym razem
6 konkursowych kategorii organizatorzy rozłożyli w czasie - co 2 miesiące startuje kolejna. Po zakończonym konkursie na „Małe wnętrze” obecnie odbywa
się nabór prac pod hasłem „Wnętrze ekskluzywne”. Następne odsłony kategorii
- „Wnętrze dla Kowalskiego”, „Wnętrze publiczne”, „Wnętrze na poddaszu” oraz
„Wnętrza otwarte” - ruszą jeszcze w tym roku. Konkurs FoorniFEST adresowany
jest do architektów, projektantów wnętrz, studentów wydziałów architektonicznych. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe. Od początku istnienia konkursu wzięło w nim udział blisko 700 architektów, którzy nadesłali ponad 800 prac.

+
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FESTIWAL WNĘTRZ

NINI ANDRADE SILVA

Już 14 i 15 czerwca w Krakowie odbędzie się kolejna
edycja Festiwalu Wnętrz – targów aranżacji i wyposażenia. Organizatorzy zapraszają do współpracy producentów chcących zaprezentować ofertę produktową,
przedstawić technologie. Podczas Festiwalu będą mieli możliwość przekonać do nowych rozwiązań zarówno
klienta indywidualnego, jak i architekta. Nie zabraknie
też strefy: polski dizajn. Jest to przestrzeń, w której
prezentowane są unikatowe realizacje polskich projektantów. Każdy, kto tworzy niebanalne, dizajnerskie meble i przedmioty i chce je wypromować, powinien tam
być. Inspiracją dla tegorocznej edycji targów jest kolor
roku 2014 Radiant Orchid.
Więcej informacji na festiwalwnetrz.com.pl

22 i 23 października 2014 r. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa
Expo Konferencja Architektury Wnętrz, Designu, Mebli i Oświetlenia
GIS Warszawa 2014. Gościem Specjalnym wydarzenia będzie Nini Andrade Silva (Atelier Nini Andrade Silva) – jedna z najbardziej uznawanych i nagradzanych architektek i projektantek wnętrz. Na przestrzeni
minionych lat poświęciła się realizacji swoich pasji tak, aby „odkryć
światy światu”. W ciągu ostatnich piętnastu lat podróżowała m.in. do:
Chin, Filipin, Japonii, Indonezji, Indii, Arabii Saudyjskiej oraz Tajlandii.
Podczas wszystkich swoich podróży uczyła się kultury lokalnych mieszkańców, dzięki czemu jej prace nabrały autentyzmu, a wielokulturowość, która tak dobrze charakteryzuje jej prace, czyni je wyjątkowymi
na całym świecie. Charakterystyczne koncepcje projektowe Atelier Nini
Andrade Silva w hotelach, biurach, restauracjach oraz prywatnych rezydencjach, ukształtowały nowy styl, nazywany – Ninimalizmem. Więcej informacji o konferencji na www.iegis.eu

W NOWEJ ODSŁONIE

GOŚĆ SPECJALNY GIS WARSZAWA 2014

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
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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?

