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Szanujemy Naturę
Nasze drewno pochodzi ze sprawdzonych i racjonal-
nie zarządzanych źródeł w Europie. Jest pozyskiwa-
ne zgodnie z zasadami świadomego zarządzania za-
sobami naturalnymi, a wykonane przez nas deski od-
powiadają najwyższym standardom jakości. Wszyst-
kie podłogi posiadają certyfikat FSC oraz pełną do-
kumentację zgodną z wymogami Unii Europejskiej.

Jakość
Każdy etap procesu produkcyjnego odbywa się 
w Polsce i jest nadzorowany przez eksperta. Inno-
wacyjne technologie pozwalają na uzyskanie wyso-
kiej precyzji, optymalizację i zniżenie kosztów produk-
cji oraz ochronę środowiska, co potwiedzają certyfi-
katy PN-EN, CE, DIBT, CSI oraz FSC. Wszystkie na-
sze produkty posiadają atesty i certyfikaty w kierunku 
użyteczności w obiektach publicznych.

Styl
Nasze kolekcje są starannie dopracowane, by zaspo-
koić gusta każdego klienta oraz sprostać wymaga-
niom rynku wyposażenia wnętrz. Podłogi drewniane 
Kaczkan to gwarancja funkcjonalności stylu.

Podłogi drewniane
Piękno i najwyższa jakość

www.kaczkan.pl
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Umiłowanie klasyki, nieskrępowana wizja, odrobina innowacji. Choć w tym sezonie odkrywamy de-
sign na wielu płaszczyznach, w skrajnie różnych wymiarach i przy pomocy zaskakujących środ-
ków wyrazu wiemy, że świat wzornictwa wciąż ma wiele do opowiedzenia, a nasze najnowsze dzie-
ło, choć ukończone, wymaga kontynuacji. Otwarci na zmiany zapraszamy do naszych wnętrz pięk-
no w postaci designerskich regałów, lamp, stolików oraz marmurowych dodatków. Także podło-
gi odnoszą triumf we współczesnych wnętrzach i zaskakującymi dekorami przypieczętowują uda-
ny start w nowy sezon. Natomiast prężące się dumnie sofy stanowią obiecującą zapowiedź koncep-
tu, w którym forma z rozmysłem podąża za funkcją. Współcześni projektanci nie szczędzą efektu 
zaskoczenia i ujarzmiają naszą codzienność, przenosząc do niej szczyptę klasyki, która nie potrze-
buje rewolucji, by w nowym świetle zaistnieć w świadomości odbiorcy. Wystarczy jedynie porzucić 
strefę komfortu w poszukiwaniu nobliwej ekstrawagancji. Idea ta mocno wybrzmiała w projektach 
wystawców tegorocznych targów Salone del Mobile Milano. Dzięki ich śmiałym wizjom doświad-
czyliśmy ekspansji zieleni, odkrywając, że natura ma do zaoferowania znacznie więcej niż mogłoby 
się wydawać. Nie myli się ten, kto przypisuje jej szczególną rolę, ponieważ, jak twierdził Giordano  
Bruno, dobrem w sztuce jest to, co naśladuje przyrodę. Natura kocha wnętrza – z wzajemnością. Na-
turalne materiały, doskonałe dzieła natury, przejmują kontrolę nad naszymi wnętrzami, poskramiając 
zuchwałość, z jaką syntetyczna, bogato zdobiona materia rozgościła się w naszych przestrzeniach. 
Jej przeciwieństwo stanowi potrzeba subtelności, wyrażająca się w skandynawskiej nostalgii, która 
utworzyła poetyczny asonans w wiedeńskim mieszkaniu Caroli Pojer, po którym Was oprowadza-
my. To tu delikatna stylistyka utrzymana w jasnych barwach, przełamana zostaje futurystyczną czer-
nią, od lat walczącą o miano królowej barw. Zdecydowany kolor, dotychczasowy bohater zza kulis, 
w tym sezonie jest nieodłącznym elementem dużych form meblarskich, których kąty proste zrówno-
ważone zostały obłymi kształtami.
Tegoroczna podróż po meandrach designerskich idei nauczyła nas dostrzegać osobliwość dzieł 
natury oraz wyszukanych detali, dzięki którym wzorniczy dialog z otoczeniem, z każdym dniem 
coraz mocniej intryguje swym nieodkrytym potencjałem, zapowiadając bardzo inspirujący sezon. 
Przyjemnej lektury!

Redakcja „Nowy Magazyn”
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Drewno czy panele? Wybór, od którego zależy aranżacja całego wnętrza.
Design na podłodze

Z kolorów i tkanin rodzi się przestrzeń, którą wypełniają zapachy, emocje i osobiste historie.
Zaproś sztukę do wnętrza
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Skandynawski design i klasyczna elegancja ― intrygujące połączenie. 
Wiedeńskie mieszkanie w stylu skandynawskim

„Urban jungle” zdominował nie tylko wnętrza, ale też zawładnął 
naszymi umysłami.

Zieleń we wnętrzach

Istota przemyślanej aranżacji to spektakl barw, faktur i kształtów, które 
konkurują o uwagę odbiorcy.

Kwintesencja szyku

Ściany przejmują dowodzenie!
stylowa baza

Unikatowe drewno prosto z Wenecji oddaje niepowtarzalny obraz piękna natury.  
piękno z odzysku

Odpowiednio dobrany mebel to smaczek, który sprawia, że wnętrze 
nabiera blasku. 

Must have

Trendy prosto z Salone del Mobile Milano.
teraz to kolor jest bohaterem wnętrz

Marmur rozgościł się w naszych salonach.
Głos luksusu



Przedmioty o wyjątkowych kształtach ― meble i elementy wyposażenia, 
zachwycają nietuzinkową linią. 

idea + Forma

To tutaj odnaleźć można wyjątkowe przedmioty.
polecane adresy

Sypialnia to miejsce, które koi zmysły odpowiedzialne za estetyczne doznania.
W krainie snów

Wyposażenie strefy relaksu powinno współgrać z każdym elementem wnętrza.
Harmonia w łazience

Smukłe, łagodne linie efektownie wkomponowane są w wysublimowaną przestrzeń łazienki.
Zmysłowe impresje

3 8

3 6

Artysta to człowiek, w którym drzemie ogromny potencjał  
oraz niezliczone możliwości twórcze.

W obliczu sztuki użytkowej

Estetyka i komfort wyrażają się w nieustannym udoskonalaniu technologii.
Kuchnia marzeń

Odpowiednie oświetlenie we wnętrzu tworzy wyjątkowy klimat.
Oświetleniowe listwy dekoracyjne

3 0
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Wykonany z lakierowanego drewna  
sheesham. Wymiary: 200 x 30 x 120 cm,  

niebanalny ukłon w stronę kwestii  
ekologii we wnętrzach.  

3490 zł, kare design, 
www.planetadesign.pl

Modułowy system regałowy, dzięki 
któremu stworzysz szafkę, regał lub 

półkę według własnego projektu. 
Wymiary: 45 x 45 x 40 cm.  

Ok. 643 zł, LOFTDECORA, 
www.euforma.pl

 Authentico 
Shelf 

Kiosq

Półka wykonana z drewna sosnowego o wymiarach:  
50 x 130 x 20 cm. Dostępna w kolorze ciemny szary.  
669 zł, WOOD, www.behome.pl

Prosty i elegancki zestaw stolików, półek 
czy regałów. Zestaw został wykonany 
w całości z litego drewna palisandrowego.  
800 zł, KARE DESIGN, www.liv-art.pl

Wykonany z drewna mahoniowego oraz metalu.  
Wyposażony w półki z malowanej płyty MDF.  
Wymiary: 122 x 46 x 180 cm.  
3799 zł, HK LIVING, www.labambetle.pl

Kolekcja Loft. Jeden z wielu wzorów, wyko-
nany ręcznie ze stali i litego dębu. Wymiary: 
220 x 120 x 35 cm. Możliwość realizacji wła-
snego projektu także w innych kolorach i na 
bazie fornirów naturalnych.  
2520 zł, INNE MEbLE, 
www.innemeble.pl

Ho
riz

on

Authentico 
Cube

Regał industrialny

Regał-biblioteka

Słowo „regał” już więcej nie będzie kojarzyć się z cięż-
kim, masywnym meblem. Lekkość i elegancja to główne 
wytyczne obecnych projektów. Minimalistyczne płaszczy-
zny wyznaczają piękno w pionie i poziomie.

M U s T 
H A V e
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Światło ujęte w nieoczywistą formę delikatnej oprawy 
wspieraną przez oszczędnie zaprojektowaną podstawę. 
Aranżuje przestrzeń, uwypuklając najpiękniejsze detale, 
a inne przysłaniając enigmatycznym cieniem.

M U s T 
H A V e

Paramont

Leaf

Fil B
Wykonana ręcznie  
ze stalowego drutu, 
łączona z drewniany-
mi elementami. Lek-
ka, trwała, o efek-
townej formie.  
950 zł,  
sWarZĘdZ HOMe, 
www.euforma.pl

Lampa podłogowa z ko-
lekcji lamp Industrial  
Lights. Wykonana z brą-
zu, patynowana, w kolorze 
starego srebra.  
2950 zł, INNE MEbLE, 
www.innemeble.pl

Lampa urzeka swą sub-
telną prostotą oraz nie-

zaprzeczalnym pięknem. 
Choć projekt jest minima-
listyczny i prosty, to mięk-
ka, asymetryczna geome-

tria nadaje lampie orga-
niczny i przyjazny wygląd.  

1420 zł, MuuTO, 
www.pufadesign.pl

Ladder
Sil

via

Orbital

Oświetlenie zainspirowane 
kształtem drabiny, wykonane 

z naturalnej sklejki drewna, 
stali lakierowanej oraz szkła.  

699,87 zł, LaMPY  
NOWODVORSKI, 

www.nowodvorski.com

Lampa Silvia Vita Copenhagen Design ― biała. Intry-
gująca forma, ponadczasowa linia i skandynawski 
charakter tworzą niepowtarzalny klimat. Lampa  
Silvia może być także używana jako lampa wisząca. 
359 zł, Vita COPenHagen, 
www.pufadesign.pl

Umieszczone na metalowym, lakierowanym 
stelażu szklane talerze o różnym kształ-
cie i wielkości sprawiają, że lampa spraw-
dzi się zarówno jako źródło rozproszonego 
światła, jak i element dekoracyjny wnętrza.  
4686 zł, FOSCARINI, 
www.fabrykaform.pl
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Sam wygląd narożnika niesie obietnicę relaksu. Jego 
kształt, zawierający w swych ramach miejsce przezna-
czone do odpoczynku, zapewnia niczym nieskrępowaną 
wygodę, zależną jedynie od upodobań użytkowników.

M U s T 
H A V e

Andres

Arezzo

Perfection

Focus

Palazzo
Ma

lin

Wypełniony najwyższej jakości pianką poliuretanową o najwyższym 
standardzie. Dane techniczne: wysokość całkowita: 97-77 cm, wyso-
kość siedziska: 40 cm, głębokość całkowita: 100 cm, głębokość sie-

dziska: 58 cm, szerokość podłokietnika: 20 cm. 
Od 7538 zł, insPiriUM, www.ordesign.pl

Elegancka i nowoczesna propozycja dla 
ceniących dobry i ponadczasowy design. 
Dzięki wielu modułom możemy stworzyć 
sofę na miarę każdego wnętrza.  
8324 zł, buRHENS, www.lepukka.pl

Nowoczesny narożnik o lekkiej bryle. Posiada wygodne spanie, pojemnik 
na pościel, obrotową półkę i biblioteczkę. Wykonanie – na każdy wymiar.  
5982 zł, VIERI DIVANI, www.vieridivani.pl

Ekskluzywna włoska sofa. Klasyczny design, prosta i czysta 
linia. Ma regulację zagłówków oraz wysuwane siedzisko.  
gYfOrM, www.akademiaarchitektury.pl

Funkcjonalny model zapewniający maksymalny komfort użytkowania, 
którego design sprawdzi sie zarówno w aranżacjach nowoczesnych, 
jak i tych klasycznych. Z uwagi na możliwy wybór szerokości siedzisk 
możemy cieszyć się rozmaitymi funkcjami.  
6999 zł, CaYa design grOUP, www.yoursofa.pl

Co powiesz na urządzenie swojej 
przestrzeni w skandynawskim stylu? 
Ta prosta, wygodna i przytulna sofa 
to dla Ciebie idealne rozwiązanie, 
ponieważ możesz wybierać spośród 
wielu konfiguracji i tkanin.  
SITS, www.sits.pl
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Stół to element, który skupia wokół siebie całą aranża-
cję salonu. Wysmakowane połączenie blatu i niebanal-
nej podstawy zwraca uwagę, łącząc funkcję estetyczną 
z praktycznym zastosowaniem.

M U s T 
H A V e

 Stolik kawowy o wymiarach: 
77 x 77 x 65 cm. Dostępny 

w kolorze orzecha.  
889 zł, KARE DESIGN, 

www.9design.pl

Stół Gravity to połączenie wyjątkowego designu, drewna 
i betonu architektonicznego o satynowej w dotyku fakturze. 

Dostępny w 4 kolorach betonu i różnych opcjach drewna. 
Posiada zminimalizowaną wagę i grubość ścian (3 cm).  

Od 7368 zł, MODERN LINE, www.modernline.info.pl

Bonsai

Gravity

Designerski mebel zachwy-
ca swoim wyglądem i prak-
tycznością. Podstawa stoli-
ka wykonana jest z włókna 
szklanego, natomiast blat 
to szkło hartowane.  
599 zł, MEbLE bOCIAN, 
www.meble-bocian.pl

Ri
ng

Stolik kawowy wykonany 
z naturalnych materiałów, 
stanowiący unikalny mo-

del, dzięki niepowtarzalnej 
strukturze drewna.  

599 zł, LA FORMA, 
www.sfmeble.pl

Dane

Styl industrialny mebla zagwa-
rantuje artystyczny, surowy 
i ekskluzywny klimat aranżowa-
nej przestrzeni. Materiał, z które-
go został wykonany to dąb i me-
tal. Wymiary: 60 x 40 x 50,5 cm.  
390 zł, PLaneta design, 
www.planetadesign.pl

Zastosowana nanotechnologia w produkcji laminatu spra-
wia, że otrzymuje się elegancką, matową powierzchnię od-

porną na odciski palców i łatwą do utrzymania w czystości. 
Do wyboru kilka kolorów i wymiarów.  

1481,80 zł, HaY, www.atakdesign.pl

Take Me

Copenhague Deux

Stół Francis wyróżnia przede wszyst-
kim lekka i elegancka forma oraz ma-
teriały użyte do jego produkcji. Geome-
tryczny blat wykonany został z drewna 
orzecha amerykańskiego.   
HOOM, www.hoom.co

Francis





WnętrZA

Praca architekta wnętrz jest niezwy-
kle fascynująca. Daje jedyną w swo-
im rodzaju możliwość kreowania czy-
jejś przestrzeni życiowej tak, by była 
idealnie dopasowana do potrzeb, gu-
stu, marzeń i aspiracji. Poza projekto-
waniem funkcji i estetyki, które powin-
ny doskonale się uzupełniać, opiera się 
na tworzeniu czegoś znacznie bardziej 
subtelnego i ulotnego ― początków 
domu. To między odpowiednio usta-
wionymi ścianami, starannie dobrany-
mi meblami, z kolorów i tkanin, rodzi 
się przestrzeń, którą wypełnią zapachy, 
emocje i osobiste historie. 

s Z t u K ę

DO

Z A p r O ś

WnętrZA
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Nowy Magazyn: Jakie są  
Pani inspiracje podczas projek-
towania wnętrz?
Anna Koszela: Projektując archi-
tekturę wnętrz, staram się myśleć 
o niej jako o kompozycji, w której 
każdy detal ma znaczenie. Chęt-
nie wybieram z moimi klientami 
dodatki, wzornicze perełki, które 
podkreślą mój zamysł i wprowa-
dzą przytulną atmosferę. Sztuka, 
po którą sięgam niemalże od po-
czątku zawodowej kariery, stano-
wi osobny, niezwykle ważny ele -
ment mojego warsztatu, do które -
go przywiązuję ogromne znacze -
nie. Dzięki niej przekraczam czy-
sto pragmatyczny poziom realiza-
cji i otwieram ją na zupełnie nowy 
wymiar. Nie bez przyczyny moja 
pracownia jest ściśle powiązana 
z galerią Ornament, w której pro-
ponuję autorski wybór prac ma-
larskich i fotograficznych. 

NM: Czy dostrzega Pani „popyt” na sztukę we wnę-
trzach, które Pani urządza?
A.K.: Po latach, kiedy wnętrza zdobiły seryjnie produ-
kowane plakaty z sieciówek lub osamotnione telewizo-
ry plazmowe, sztuka powraca z ogromnym impetem 
i w wielkim stylu. Nasza świadomość jako konsumen-
tów zdecydowanie się zmieniła. Cenimy ręcznie wyko-
nywane przedmioty, lokalność, poszukujemy unikalno-
ści. Wnętrza, w którym mieszkamy, mają być odzwier-
ciedleniem tego stylu życia i pragnień. “Skrojone na mia-
rę” stają się naszą wizytówką i środkiem ekspresji. Czy 
można wyobrazić sobie coś bardziej oryginalnego niż 
płótno wykonane w jednej jedynej kopii na świecie? 

Anna Koszela 
Architektka wnętrz, projektantka produktu oraz absolwentka Wydziału 
Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. W 2003 roku założyła 
autorską pracownię projektową, którą prowadzi od 14 lat. Projekty jej 
autorstwa prezentowane są na łamach polskich i zagranicznych maga-
zynów o wnętrzach. Poza projektowaniem wnętrz interesuje się sztuką 
i wzornictwem przemysłowym, jest m.in. właścicielką Galerii Ornament.
Architektka bierze udział w polskich i europejskich konkursach wnętrzar-
skich, a za jedną ze swoich najnowszych realizacji, „Apartament w chmu-
rach”, zdobyła nagrodę w niezwykle prestiżowym konkursie międzynarodo-
wym European Property Awards. Od lat współpracuje z mediami wnętrzar-
skimi, zasiada w jury konkursów branżowych oraz występuje jako ekspertka 
podczas renomowanych imprez dedykowanych designowi, takich jak Łódź 
Design Festival czy Forum Dobrego Designu.



W mojej galerii można wręcz spersonalizować wnętrze poprzez sztu-
kę ― na przykład zamówić mural, czy stworzyć i zaaranżować przy 
mojej pomocy własną kolekcję. 

NM: Jaką wartość sztuka wnosi do naszego wnętrza?
A.K.: Sztuka we wnętrzu nie tylko cieszy zmysły i inspiruje. Dzięki 
niej pielęgnujemy pamięć o naszym doświadczeniu. Zaklina w sobie 
konkretny etap naszego życia, przywołuje wspomnienia. Zaprosze-
nie malarstwa, fotografii czy rzeźby do wnętrza wprawia przestrzeń 
w ruch, dodaje jej rodzinnego charakteru. Z pewnością stanie się 
wspaniałym pretekstem do rozmów, kiedy tylko odwiedzą nas goście 
czy najbliżsi. Można traktować ją jako długofalową inwestycję, ale nie 
do przecenienia będzie jej rola w życiu najmłodszych domowników 
― obcowanie z nią na co dzień, na pewno pozytywnie wpłynie na ich 
wizualną wrażliwość. Przekazywana z pokolenia na pokolenie stanie 
się częścią tradycji, budując tożsamość rodziny. 

Stół Claire dzięki lekkiej, minimalistycznej podsta-
wie wygląda delikatnie i elegancko. Połączenie stalo-
wej podstawy z dębowym blatem o naturalnych krawę-
dziach nadaje mu charakteru i niepowtarzalnego wy-
glądu. Znakomicie sprawdzi się zarówno jako stół  
do jadalni, jak i biurko do codziennej pracy. 
hoom, www.hoom.co

Funkcjonalna  ozdo-
ba 3 w 1 dla wymaga-
jących i zabieganych. 
Upiększy ścianę, po-
może uporządkować 
drobiazgi i przejąć peł-
ną kontrolę nad punk-
tualnością. 
Od 79 zł, FEEby, 
www.feeby.pl

CLAIRE

ObRAz  
z WIESzAKIEM 
& zEGAREM

nArOżniK MODułOWy cusHiOns 
Cushions to model, który ma wiele możliwości dlatego można go 

konfigurować na wiele sposobów. Posiada luźne wypełnienie, i cha-
rakterystyczne szycie co czyni go niezwykle wygodnym i przytulny.  
Rodzaj: narożnik. Typ: nierozkładany. Dostępne wymiary: personali-
zacja pod względem rozmiaru, koloru. Materiał: pianka poliuretano-
wa wysokoelastyczna /najwyższy standard/ plus luźne wypełnienie 

poliuretanowe (granulat).
Od 5108 zł, www.OrdeSign.pl

nArOżniK enjOy
Nowoczesny narożnik Enjoy to jeden z najlepszych produktów firmy Kaza 

Design sp. z o.o.. Jego styl pasuje do nowoczesnych jak i klasycznych 
wnętrz. Charakteryzuje go wysoka jakość szycia oraz wysoki komfort sie-

dzenia. Są to ekskluzywne narożniki produkowane dla klientów z całej 
Europy. Produkcja tego mebla to dbałość o każdy możliwy szczegół. Każ-

dy nasz ekskluzywny narożnik ułatwia życie naszym klientom, poprzez 
możliwość idealnego odpoczynku na nim, jak również pobudza świado-

mość klientów, że produkty polskie są już na światowym poziomie.
Od 6359 zł, www.OrdeSign.pl

sOFA stOne 
Sofa modułowa Stone to nowoczesna sofa pasująca do mieszkań 
jak równiez do większych domów. Te nowoczesne sofy wykony-

wane są z wysokiej jakości surowców. Typ: nierozkładany. Dostęp-
ne wymiary: personalizacja pod względem rozmiaru, koloru. Mate-
riał: pianka poliuretanowa wysoko-elastyczna (najwyższy standard). 

Podstawa: nogi - tworzywo sztuczne.
Od 3539 zł, www.OrdeSign.pl

REKLAM
A

WsZystKie prODuKty DOstępne nA: WWW.OrDesiGn.pl 
KAZA Design Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 3, 34-300 Żywiec,  

Tel. + 48 534 700 030 , Tel. + 48 663 856 151
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W i e d e ń s k i e
m i e s z k a n i e

w  st ylu  skandynawskim
Wiedeń to miasto o wielu twarzach. Jedyne w swoim rodzaju, romantyczne 
i po prostu bardzo przyjazne. Od dawna zamierzaliśmy je odwiedzić. W końcu 
się udało! Właśnie wróciliśmy z Austrii i przywieźliśmy ze sobą garść inspirują-
cych pomysłów na aranżacje mieszkań! Oto jedno z nich.



SkandynawSka 
noStalgia

Sukces północnoeuropejskiego wzornictwa 

opiera się na koncepcji przestrzeni hołdującej 

tradycji, lecz wzbogaconej o poszukiwania – no-

wych perspektyw i środków wyrazu. Projektan-

ci, zainspirowani tradycją, tworzą na jej gruncie 

kolejne wariacje, nawiązujące surowością formy 

do skandynawskiej nostalgii.

Zestaw 2 poszewek  
na poduszki. 89 zł, 
westwing, 
www.westwing.pl

Stolik kawowy. 679 zł, 
westwing, www.westwing.pl

IllusIon

AubIn

Potega prostoty

Komplet 2 krzeseł. 
599 zł, 

westwing, 
www.westwing.pl

Dekoracja ścienna. 189 zł, 
westwing, 

www.westwing.pl

Tryck WhITe

PoPPIes
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Sztuka precyzji

Pierwszy kontakt z nordycką sztuką wieńczy za-

chwyt nad prostotą struktur. Produkty w sty-

lu skandynawskim, choć z pozoru monotonne 

i chłodne, wkomponowane w aranżację podkre-

ślającą ich walory olśniewają precyzją wykonania, 

kreując nową definicję rzemieślniczego kunsztu.

Poetyczny asonans  
Czy wpis na portalu społecznościowym można uznać 
za poezję? W przypadku Caroli Pojer jak najbardziej! Au-
torka bloga „Vienna Wedekind” to prawdziwa artystka. 
Wszystko, od jej wpisów na Instagramie, przez bloga, po 
ubrania, musi być idealne. Oczywiście mieszkanie też.
Już przy wejściu Carola częstuje nas tradycyjnym sokiem 
morelowym i przedstawia swojego psa, Mattiego, któ-

ry niemal idealnie wtapia się w monochromatyczne tło. 
Mieszkanie Caroli tonie w bieli, jak na aranżację w stylu 
skandynawskim przystało. Jasne wnętrze jest szczegól-
nie atrakcyjne zimą, kiedy za oknem brakuje słońca.
Połączenie skandynawskiego designu i klasycznej ele-
gancji dało wspaniały efekt. W minimalistyczny styl wpi-
sują się zwłaszcza subtelne dodatki. Wieszak na kół-
kach zamiast szafy? Skóra zamiast dywanu? Czemu nie!

viennawedekind.com



Stół. 1749 zł, 
westwing, 
www.westwing.pl

Plakat. 289 zł, 
westwing, 
www.westwing.pl

AurelIen

PAlm leAf

Wiedeńska intuicja 
Scarlett Johansson spogląda na nas badawczo 
ze zdjęcia. Obok zawieszone są inne fotografie. 
Wszystkie oprawione w wyraziste, czarne ramy. 
Galeria nieustannie się rozrasta.
Przygotowując stylizację, blogerka ogranicza 
się do ubrań w trzech kolorach i tę samą zasa-
dę stosuje, urządzając dom. Intuicja i dekorator-
skie zacięcie pozwalają jej osiągnąć harmonijny 
efekt. Mieszkanie czaruje lekkością i symetrią. 
Dokładnie tak, jak wiersz.

Zdjęcia i tekst: Westwing

www.nowymagazyn.eu
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Design stawia przed projektantem wiele wyzwań, by zaś wy-
raził swoją wartość i pełen wachlarz możliwości, jego twór-
ca musi nadać mu charakter i dojrzałą formę. Skazany na 
indywidualizm ukazuje nowe perspektywy rzeczywistości, 
wyznacza kolejne twórcze horyzonty. Nie musi poszukiwać 
złożonych form ekspresji, ponieważ dobry design potra-
fi uchwycić istotę najprostszej idei. Jego inteligentna forma 
– praktyczna, stylowa, w najdrobniejszym szczególne prze-
myślana – kreuje pragnienia i cele, sprawia, że nowo od-
kryty kształt wnosi do życia człowieka nieznane mu dotąd 
pragnienie. I choć wydaje się być prostym konceptem, jego 
zróżnicowana funkcjonalność, wyrażająca gust i styl odbior-
cy, niosą ze sobą unikalne przeżycia i osobliwe refleksje. 
Czy więc design nawiązuje do stylu minimalistycznego, re-
tro, glamour czy klasycznego, poszukując nowych dróg eks-
presji, nieustannie przyciąga każdy powiew nowoczesności.

Design nie znosi przypadków, pożąda wyra-
zistości i estetycznej doskonałości. Gdy prze-
mawia językiem formy, nie potrzebuje wie-
lu środków wyrazu, by urzeczywistnić wizję 
i zawładnąć aranżacją. Na scenie, na któ-
rej rozgrywa się jego spektakl, barwy faktu-
ry i kształty konkurują o uwagę odbiorcy, ku-
sząc nieprzejednaną autentycznością oraz 
przełamując oczywistości. 

PremIer kerAmIk DrIVe stół Cattelan Italia
InDy krzesło Cattelan Italia
AbsoluT komoda Cattelan Italia
BOZ, www.boz-design.pl

CRAZY DIAMOND sofa Arketipo 
TWIGGY krzesło Arketipo
ENDOR komoda Arketipo 
BOZ, www.boz-design.pl

WINDSOR sofa Arketipo
VINYL stolik Cattelan Italia
BOZ, www.boz-design.pl

kwintesencja szyku
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Nieprzypadkowo to właśnie zieleń 
została okrzyknięta najmodniej-
szym kolorem roku. Nasz wzrok 
i umysł odpoczywają, gdy patrzy-
my na przedmioty o tej barwie. 
Przy obecnym, szalonym, tempie 
życia wszystko, co pozwala nam 
zregenerować siły witalne, jest na 
wagę złota. Zacznijmy więc pro-
ces od zmian w naszych miesz-
kaniach i domach. Wprowadźmy  
do nich piękne rośliny doniczko-
we. Dodadzą one przytulności 
każdemu wnętrzu, a także spra-
wią, że będziemy… zdrowsi! Bo-
wiem nie tylko wytwarzają tlen, 
ale też – w zależności od gatunku 
‒ dodatkowo pochłaniają z powie-
trza szkodliwe dla nas substan-
cje, dzięki czemu poczujemy się 
mniej zmęczeni, bardziej kreatyw-
ni i skoncentrowani. 

w e  w n ę t r z a c h
Tegoroczne targi wnętrzarskie to prawdziwa eksplozja zieleni! I nie chodzi tylko o kolor, który zdominował ścia-
ny i meble. Mowa także o najprawdziwszych żywych roślinach, które opanowały wnętrza. Trudno to zjawisko 
zignorować, gdy współtworzą je największe światowe marki. 

Oszczedna elegancja

BA
XT

ER

BAXTER

Prostokątne, piankowe siedzisko oparte jest na drew-
nianych nogach. Do wyboru jest drewno jesionowe 
bezbarwne oraz bukowe bezbarwne lub w kolorze 
z wzornika wykończeń twardych Noti. 
Od 4500 zł (cena z podnóżkiem), noti, www.noti.pl  

foTel mAnTA lounge

Mały, wielofunkcyjny stolik skła-
dający się z podstawy, na której 
opiera się okrągły blat o średni-
cy 48 cm. Jednobarwne, matowe 
wykończenie blatu i nogi tworzy 
efekt jednolitej bryły.  
840 zł, KARteLL, 
www.kartellshop.pl

TIP ToP

Średnica: 60 cm, wysokość: 150 cm, 
4969 zł, witeKs, www.witeks.pl

lAmPA



40 x 40 cm, 35 zł, 
STREFA DEKORACJI, 
www.strefadekoracji.pl

PoDusZkA  
TROPIKALNE LIŚCIE

Płytki zainspirowane naturalnym drewnem, stworzone w kolekcji 
WOOD, występują w trzech rozmiarach, dając nieograniczone moż-
liwości aranżacji. Efekt, który osiągniemy z ich pomocą, na pewno 
wszystkich zaskoczy. Od 1198 x 190 mm do 1798 x 230 mm. 
Od 129,89 zł/m2, TuBąDZIN, www.tubadzin.pl

korZIlIus WooD crAfT WhITe

Cloud to nowoczesna sofa dla najbardziej wymagających miłośników nowoczesnego 
wzornictwa, jak i praktyczności. Występuje w wersji nierozkładanej oraz rozkła-
danej, nie tracąc przy tym swojej znamienitej linii. Nowoczesna sofa Cloud 
ma unikalne szycie, które czyni ją wyjątkową i indywidualną. 
INSPIRIuM, www.ordesign.pl

clouD

GIORGETTI

BAXTER
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Co do zasady, trend „urban 
jungle” kocha wszystkie rośli-
ny. Gdy jednak przyjrzeć się 
mu bliżej, ma pewnych ulu-
bieńców. Absolutnie na topie 
są monstery, palmy czy papro-
cie. Naszą prywatną oazę zie-
leni stworzymy, ustawiając ich 
duże i mniejsze okazy w cieka-
wych grupowych aranżacjach. 
Na stolikach, półkach czy ko-
modach pięknie prezentować 
się będą wyszukane okazy 
modnych ostatnio sukulentów 
czy oplątw. Wskazane, aby 
były one odpowiednio skom-
ponowane z innymi elemen-
tami wyposażenia, na których 
pojawiają się wzory rodem ze 
świata fauny i flory. Mogą to 
być tapety czy tekstylia z od-
wzorowaniem liści egzotycz-
nych roślin. Mogą to być rów-
nież oprawione w ramy i po-
wieszone na ścianach tema-
tyczne wydruki. Roślinność 
w wersji total look to w tym 
roku absolutny hit! SABA ITALIA

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, 
Biuro Handlowe: 
67-100 Nowa Sól, ul. Ekonomiczna 3,
tel.: 605-115-339, tel.: 503-117-726
e-mail: jadik@jadik.pl, www.jadik.pl

piękne w szczegółach

wzory 
i d e a l n e 

w w w.jadik.pl



Znakomitą inspiracją w zakresie roślinnych dekoracji mogą 
być zdjęcia stoisk z kwietniowych targów Salone del Mobi-
le w Mediolanie. Rośliny były tam obecne w aranżacjach 
niemal wszystkich ekspozycji – w niektórych grały wręcz 
pierwszoplanową rolę. Podpowiedzi w zakresie ciekawych 
form eksponowania roślin we wnętrzach szukać można 
także na polskich imprezach targowych. Rośliny we wnę-
trzach to motyw przewodni ostatnich warszawskich Tar-
gów Designu WZORY. Zaprezentowały się tam manufak-

tury proponujące: roślinne kule, oplątwy w geometrycznej 
oprawie, lasy i ogrody w słoiku czy rośliny zainstalowane 
w filcowych kieszeniach. Te ostatnie to namiastka zabiegu, 
który stosują architekci w dużych przestrzeniach – ogro-
dów wertykalnych. Stanowią one konstrukcje w postaci 
ścian pokrytych nawet kilkunastoma gatunkami roślin. To 
roślinność we wnętrzu z murowanym „efektem wow”. 

Tekst: Helena Raczyńska-Pachut, MeSMeTRIC ATelIeR

HENGE

Donice corten z naturalnym rdzawym nalotem, tworzącym warstwę chroniącą je przed nieko-
rzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Charakteryzują się prostą formą i ciekawym, no-
woczesnym designem. Otwory odpływowe i ścianki ocieplone styropianem zapewniają rośli-
nom korzystne warunki do wzrostu.  
WORLD OF FLOWERS, www.worldofflowerpots.pl

DonIce corTen 

InspIracje z natury
Wprowadzając zieleń do wnętrza, zaczął-

bym od... zieleni. Natura jest najlepszą in-

spiracją i  architektką, więc wyselekcjo-

nowałbym rośliny pasujące do mieszka-

nia, zgodne w  charakterami domowni-

ków. Monumentalne euforbie do prze-

stronnych salonów, zamiokulkasy i  gru-

bosze dla zapominalskich, zwisające ce-

ropegie, monstery i  paprocie dla wielbi-

cieli tropików. Zieleń wycisza, a  dbanie 

o rośliny może stać się odprężającym ry-

tuałem. Współczesne trendy przychodzą 

nam z  pomocą. Projektanci podsuwają 

szereg rozwiązań: kolekcje kwietników, 

wiszących donic, półek i  regałów umoż-

liwiających aranżację ścian lub dzielenie 

przestrzeni. Tym, którym zieleni mało, 

sugeruję zwrot ku skandynawskim mar-

kom. Rozświetlmy stół lampą w  odcie-

niu oliwki albo groszku. W kuchni lub ła-

zience połóżmy soczysty dywan z zielone-

go tworzywa, a na sofie poduchy lub pled 

w barwie trawy. Odpocznijmy na tarasie 

w wygodnym bean bagu. W karafce przy-

gotujmy wodę z  limonką i  rozmarynem.  

Zagrajmy w zielone.

Adam Wysocki, Pufa Design,  

www.pufadesign.pl
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s

Pozwala elegancko serwo-
wać każdy rodzaj sera, warzy-
wa, owoce oraz inne przekąski. 
Wykonana z marmuru. Kolor 
grafitowy. 108 zł, 
nUAnCe, www.garneczki.pl

DeskA nuAnce sTyle

 Idealne połączenie prostej formy 
z wyrafinowanymi materiałami, 

doskonale prezentuje się w eks-
kluzywnych wnętrzach. 1154 zł, 

MenU, www.atakdesign.pl

Marmurowy pojemnik łączący 
w sobie inspirację mroźną Północą 

i elementy industrialnego retro.  
stRÖMsHAgA, 
www.bonami.pl

mArble WAll clock

sIgne WhITe

ANOTHER DESIGN

DuTcHHOuSE

mESmETRIc

REKLAMA
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Marmur jako kamień wykorzystywany 
w aranżacjach powraca w wielkim stylu. 
Pomimo pozornej surowości i chłodnej 
barwy, które z łatwością można prze-
łamać dodatkiem innego materiału, 
stał się jednym z najpiękniejszych a za-
razem najbardziej wyszukanych ele-
mentów pojawiających się w najnow-
szych propozycjach projektantów. Mar-
mur oraz cała gama jego różnorodnych 
struktur to wspaniały pomysł na ele-
ganckie i modne wnętrze. 

luksusu
Lampa wisząca, której wyrafi-
nowany charakter stanowi po-
łączenie delikatności szklanego 
klosza ze stabilnością marmu-
rowej podstawy. 573 zł, 
NORMANN COPENHAGEN, 
www.fabrykaform.pl

AmP

Lampa wykonana z mosiądzu i marmu-
ru, materiał ten jest ciężki, wytrzymały, ale 
przede wszystkim elegancki. Od 885 zł, 
MesMetRiC, www.mesmetric.com

sTone Tom DIxon

WESTWING

czERWONA mASzYNA

 Stolik kawowy o marmurowym blacie. Osadzony 
na stalowej ramie malowanej proszkowo. 

Wymiary: 90 x 40 x 35 cm. 2186 zł, 
ZUiVeR, www.labambetle.pl

mArble PoWer



Zdumiewające było, jak wszechogarniają-
ca nas we wnętrzach SZAROŚĆ w różnych, 
pięknych notabene, odcieniach po prostu 
ZNIKNĘŁA. Nie mówiąc już o bieli i czerni, 
które wycofują się już od dwóch lat z wnętrz 
i dawno nie grają pierwszych skrzypiec. Ja-
sne, że wiele firm do tej odsłony trendów 
miało w ofercie śmiałe kolorowe propozy-
cje swoich artykułów, ale nie odegrały one 
znaczącej roli. W tym roku wszystkie wy-
stawiające się brandy pokazały mocno bar-
wę – od takich gigantów światowego desi-
gnu, jak Minotti, Moooi, edra do polskich 
dobrych marek, jak np. Comforty – z wielką 
klasą i wyrafinowaniem prezentujące się na 
targach mediolańskich.
Oczywiście, jak Ferrari był dostępny we 
wszystkich kolorach pod warunkiem, że bę-
dzie to kolor czerwony, w obecnych tren-
dach wiodących barw jest także ściśle okre-
ślony team: nasycone kolory ZIeleNI. Oliw-
ka, limonka i szmaragd czy butelkowa zieleń 
występują często w jednej kompozycji, gra-
nat na ścianach zdumiewa głębią i pięknem,  

ter az to

kolor
jest bohaterem

wnętrz

We wnętrzu zawsze jest jeden bo-
hater, a cała piękna aranżacja jest 
dopełniającym i neutralnym tłem 
– mówię często klientom mojej pra-
cowni. Ten bohater to jeden ekspan-
sywny mebel czy niezwykła w formie 
lampa, wiodąca wyraźna faktura tka-
nin, mebli, ścian lub wzór na ich po-
wierzchni przyciągający wzrok. Do 
tego roku był wybór. Teraz już nie 
– to KOLOR jest niezaprzeczalnym 
bohaterem wnętrza, a mediolańskie 
targi Saloni del Mobile 2017 dobit-
nie nam to uzmysłowiły.

FOT. AB STuDIO, mEDIOLAN
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ZAMGlONY NIeBIeSKI wycisza i wygląda świetnie nie tyl-
ko na paznokciach. ŻÓŁCIeŃ jeszcze krzyczy – bo nie ma 
wyjścia POMARAŃCZOWY, który w symbiozie z oliwką czy 
granatem wygląda intrygująco, często występuje samotnie.
Ale barwą, która zdominowała targi, okazał się RÓŻ  
PUDROWY – to był prawdziwy bohater mediolańskich 
wnętrz. Obojętnie czy w głównej tkaninie tegorocznych 
trendów, tj. mięsistym aksamicie, czy strukturalnej tapecie, 
skórze, czy innych elementach wystroju wnętrz. Kolor, któ-

ry jest zaprzeczeniem znienawidzonego „różu majtkowe-
go”, zachwyca zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Nastraja 
pogodnie, wycisza, otula i sprawia, że czujemy się w jego 
otoczeniu bezpiecznie i elegancko zarazem. Klient mojej 
pracowni – potężny mężczyzna, przy akceptacji kolory-
stycznej kilku wersji wnętrza, widząc, że rodzina ma dyle-
mat wyboru, stwierdził „Ten róż jest absolutnie najatrakcyj-
niejszy!” I tak róż pudrowy z salonu mediolańskiego zakró-
lował niedawno w salonie prywatnym.

Bezpośrednie nawiązania do 

stolicy mody dały swój wyraz 

w formach oraz wzorach tkanin, 

które do tej pory jedynie akcentowały 

swoją obecność w branży meblowej. 

Od dziś duże formy meblarskie są 

nierozerwalnie związane z bogatym 

ubarwieniem.

FOT. AB STuDIO, mEDIOLAN

FOT. AB STuDIO, mEDIOLAN

FOT. AB STuDIO, mEDIOLAN



Fotele, krzesła, sofy mają nie tylko zaokrąglone oparcia, 
które nas otulają, lecz także kształty samych siedzisk zo-
stały maksymalnie zmiękczone. Połączenie tkaniny ze skó-
rą, która często w fotelach eksponowana jest jako podpar-
cie pleców sof i foteli, subtelnie podkreśla komfort mebla.
Pewnym zaskoczeniem dla nas, projektantów, był drugi 
wielki nieobecny. Bo poza barwą szarą nie zauważyliśmy 
także dębu, jasnego dębu, bielonego dębu. Totalnie znik-
nął. Czasami pokazał się w wersji ciemnej, przyszarzałej 
i tyle. Na jego miejsce wkracza wenge i palisander. A drew-
niane komody mają w sobie tyle kolorów, że drewno czę-
sto jest tylko nieśmiałym dodatkiem albo spokojnym tłem, 
nieodgrywającym głównej roli. 
Metal ma się dobrze. W komodach, witrynach i bibliote-
kach metalowe konstrukcje, które w tym roku rewelacyj-
nie pokazują się w nowych odsłonach prętów i cienkich 
blach oraz w wybarwieniach czerni, brązu i miedzi. Jeże-
li widzimy w krzesłach i fotelach metalowe konstrukcje, to 
już nie w przekroju prostokątnym, tylko okrągłym, najczę-
ściej czarne pręty. Miękka kolorowa tapicerka na tym tle 
staje się jeszcze bardziej przytulna i przykuwająca wzrok.
Nikt, kto analizował, moim zdaniem, tegoroczne tren-
dy, nie ma wątpliwości – teraz to KOlOR jest bohaterem 
wnętrz. Mediolanskie targi Saloni Del Mobile nie pozo-
stawiły wątpliwości. 

Tekst: Anna Bedlicka-Góźdź,  
Pracownia Projektowa Wnętrz AB Studio

Nasycenie barw także się podzieliło, jak w trendach mo-
dowych ubrań czy makijaży – zresztą od dawna te strefy 
trendów działają na zasadzie naczyń połączonych. Z jed-
nej strony mamy barwy głębokie, intensywne, z drugiej 
zaś przyprószone, pastelowe, często przetarte wręcz. Te 
dwa nurty bardzo mocno są widoczne i oczywiście każdy 
z nich potrzebuje osobnej przestrzeni do bycia tam boha-
terem. Nigdy nie występują razem.
Poza szlachetnym matem, satynową perłą to połyskliwość 
tkanin i mebli także rzuca się w oczy. Oczywiście miedź, 
mosiądz, złoto i srebro mieszają się ze sobą, ale i ekspo-
nują swoje piękno także osobno – zawsze w towarzystwie 
wiodących kolorów, np. butelkowej zieleni  czy różu pudro-
wego, nadając tym barwom ekskluzywny charakter.
Kształty. No właśnie – te miękkie formy są wszechobecne. 

Wyrazistość struktury 

i drapieżność tkwiąca 

w surowości drewna  

po raz kolejny udowodniły, 

że w przemyśle meblarskim 

materiał ten nie ma sobie 

równych. Nie zabrakło 

też futurystycznej czerni, 

która od lat walczy o miano 

królowej barw.

FOT. AB STuDIO, mEDIOLAN

FOT. AB STuDIO, mEDIOLAN

FOT. AB STuDIO, mEDIOLAN
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Choć subtelna barwa i gładka powierzchnia tworzą 
zgrany duet, który nigdy nie wychodzi z mody, ścia-
ny przestają być jedynie niemym tłem aranżacji, 
pożądając wyrazistości. Zdecydowanym krokiem 
wychodzą z cienia i zabierają głos, który dodaje 
wnętrzu designerskiego szyku i charakteru.

stylowa
baza

Wazon do kwiatów o minimalistycznej, 
subtelnej formie. Wykonany z drewna dę-
bowego. 315 zł, APPLICATA, 
www.designforhome.pl

Seria X Factory to wyśmienite połączenie klasyki (drewno jo-
dłowe, kształt nóżek) i nowoczesności (stalowe wykończenie, 
oryginalne żłobienia na frontach). 2589 zł, kAre desIgn, 
www.9design.pl

PoPPy

X Factory

Wykonana z brzozowej sklejki, 
zawieszona na rzemyku.  

Średnica: 50 cm. 250 zł,  
BeLMAM, 

www.belmam.pl

TapeTa z kolekcji BoTanic Garden, wzór nr 510663, FlüGGer FarBy

OKRĄGŁA PÓŁKA

Nowość w ofercie firmy. Toczone nogi 
oraz wycięcie w oparciu dodają krzesłu 
delikatności. Obicie można wykonać,  
łącząc dwa materiały. 
JAdIk, www.jadik.pl

EntrrE

TapeTa z kolekcji BoTanic Garden, wzór nr 510225, FlüGGer FarBy

Tapeta z kolekcji Fiona Home non woven, wzór nr 559144, Flügger farby

www.nowymagazyn.eu
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Tapety Flügger, marki Fiona wall design do pobrania na fluggerdesign.pl 
kolekcja tapet Six Senses dostępna wyłącznie w sklepach Flügger farby.

Nowa 
kolekcja 
tapet 

Wzór 570211

Wzór 570636Wzór 570102 Wzór 570103



Czy można pięknie wykorzystać to, co stare i zatrzymać czas? 
Owszem. Meble z drewna z odzysku są dowodem na to, że 
warto sięgnąć do historii mijającego czasu oraz piękna starze-
jącej się natury. Dzięki opatentowanej technice kunsztowne-
go wypełniania pustych przestrzeni w drewnie i łączenia ele-
mentów specjalnymi przeźroczystymi żywicami, które wyglądem 
przypominają szkło, udaje się zatrzymać czas. 

Nowy Magazyn: Czym jest piękno z odzysku? 
Bartosz Góralewski: Dla marki Alcarol, której jestem przedsta-
wicielem to filozofia i styl życia. Często nasi klienci szukają pro-
duktów unikalnych i niepowtarzalnych, odpowiedzią są właśnie 
meble, które tworzy natura. Włoski duet projektantów - Eleonora 
Dal Farra oraz Andrea Forti, stworzył wyjątkową kolekcję stołów, 
stolików, konsoli, stołków z wykorzystaniem transparentnej żywi-
cy. Dla nich to nie tylko przejściowa moda, to filozofia i styl życia. 
W dzisiejszych czasach coraz częściej sięgamy do natury, szuka-
jąc nowych zastosowań. Marka, którą reprezentuję nie przyczy-
nia się do wycinki lasów, wykorzystuje martwe drewno, dlatego 

Galeria HeBan

Galeria HeBan

Bartosz Góralewski 
Bartosz Góralewski pra-
cuje w Galerii Heban od 
2009 roku, a w branży 
wnętrzarskiej od 15 lat. 
Chemik z wykształcenia, 
pasjonat dobrego desi-
gnu. Specjalista w wyszu-
kiwaniu nowych marek 
i testowaniu ich na pol-
skim rynku. Menager ga-
lerii Heban, która jest je-
dynym przedstawicielem 
marki Alcarol w Polsce. 
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Doskonałość dzieła natury przejawiająca się 

w nieprzewidywalności struktury i wybarwieniu 

dodaje szlachetności każdemu wnętrzu, w którym się 

ono pojawia. Drewno, choć wykorzystywane od stuleci, 

wciąż zaskakuje, tworząc zuchwałe aranżacje, obok 

których nie można przejść obojętnie.

wszystkie kolekcje tworzone są z myślą o poszanowaniu two-
rzywa oraz niezwykłej struktury drewna weneckiego. Wszyst-
kie elementy kolekcji zostały wykonane z drewnianych słupów, 
które przez dziesięciolecia były zatopione w lagunie weneckiej. 
Dzięki opatentowanej technice kunsztownego wypełniania pu-
stych przestrzeni w drewnie i łączenia elementów specjalny-
mi przeźroczystymi żywicami, które wyglądem przypominają 
szkło, udaje się zatrzymać czas. Drewno zachowuje na zawsze 
swoją strukturę, wygląd i nie grozi mu dalszy rozpad. Meble 
są funkcjonalne, a jednocześnie jest w nich zatrzymane pięk-
no natury, przeniesiona namiastka podwodnego życia Wenecji.

Galeria HeBan Galeria HeBan

Galeria HeBan

Galeria HeBan



NM: Skąd marka czerpie inspiracje? 
B.G.: Firma znajduje się w połowie drogi po-
między górami a Wenecją. W Alpach Wschod-
nich, gdzie przeważają lasy bukowe, projektan-
ci spotkali wielkie martwe drzewa, na których 
rosły grzyby. Drzewo jest jednym z najdoskonal-
szych tworów świata przyrody o skomplikowa-
nej budowie, imponujących rozmiarach i długo-
ści życia. To było inspiracją do powstania ko-
lekcji, która przedłuża życie obumarłych drzew.

NM: Jakie surowce wykorzystywane są 
w projektach?  
B.G.: W produktach firma wykorzystuje pięć 
surowców naturalnych, takich jak: drewno ze 
słupów weneckich wydobyte z laguny wenec-
kiej, drzewo bukowe, marmur, mech i porosty 
oraz kamień z opuszczonego kamieniołomu. 

NM: Dlaczego warto wykorzystywać wła-
śnie takie meble do aranżacji wnętrza? 
B.G.: Meble z produktów, które były prze -
znaczone do recyklingu, to świetny pomysł 
na aranżację wnętrz. Udowadniamy, że pro-
dukty, które są unikatowe, doskonale pre -
zentują się w każdym wnętrzu od nowocze -
snego po industrialne, a ich wyjątkowość po-
lega na ręcznej produkcji.  
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Dlaczego warto 
wybierać meble 
tworzone z Drewna?
Drewno jest materiałem znanym i wy-

korzystywanym od niepamiętnych cza-

sów. Oprócz swoich walorów estetycz-

nych jest przede wszystkim ekologicz-

nym i w pełni odnawialnym surowcem. 

Naturalne drewno dobrego gatunku 

jest odporne na uszkodzenia mechaniczne, a w razie potrzeby moż-

na łatwo naprawić np. powstałe podczas użytkowania rysy. Głów-

ną zaletą drewnianych mebli jest to, że każdy egzemplarz jest wy-

jątkowy. Nie ma dwóch takich samych kawałków drewna. 

Drewno wprowadza do wnętrz ciepło, naturalny klimat, ponadto 

absorbuje część wilgoci we wnętrzu, a kiedy powietrze jest za su-

che, oddaje ją z powrotem. Ma to korzystny wpływ zarówno na na-

sze samopoczucie, jak i na drogi oddechowe.

Kinga Czyż, HOOM, wwww.hoom.co

Galeria HeBan

Galeria HeBan
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Perfekcja nie potrzebuje 
wielu środków wyrazu, 
a tym, co ją wyróżnia 
jest autentyczność 
i niezaprzeczalna lekkość 
odbioru.

www.nowymagazyn.eu
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Drewno jest wdzięcznym materiałem dosko-
nale dopasowującym się do naszych potrzeb 
i zapewniającym mnogość aranżacyjnych 
rozwiązań. Dzięki swej uniwersalności har-
monizuje z każdym stylem, obdarzając po-
mieszczenie charakterem, mocno akcentu-
jąc jego indywidualizm oraz stając się dosko-
nałym budulcem podłóg, które w ten spo-
sób zyskują wyrazistość i unikalny charakter. 

design na podłodze

Pokryty został subtelną bielą. Niepowtarzalny, dzięki za-
chowanym naturalnym cechom drewna: sękom, słojom, 
oraz zaakcentowaną w procesie szczotkowania strukturą.
Smukłości desce dodaje ręcznie postarzana faza. Całość 
pokryta naturalnym olejem.
barliNek, www.barlinek.com

Oryginalna, naturalnie bogata, jesionowa podłoga o lekko-brą-
zowym zabarwieniu i wyrazistym usłojeniu. Piękno drewna pod-
kreślono szczotkowaniem i naturalnym olejowaniem. krawędzie 
desek zdobi 4-stronna faza, która optycznie je wydłuża. 
barliNek, www.barlinek.com

TasTes of life – Jesion HazelnuT

Dębowa podłoga o wyraźnym, rustykalnym wy-
glądzie. Wypełnione ciemną szpachlą spękania, 
zróżnicowane sęki oraz zawiły układ słojów do-

dają jej charakteru. Od 165 zł/m2, 
kaCzkaN, www.kaczkan.pl

Dąb Country

Jean MarC artisan – Dąb Danseuse
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kolekcja zainspirowana działaniem sił przyrody, obejmuje warstwowe deski 
i klepki o grubości 20 mm, dostępne w 11 barwach. Od 450 zł netto/m2, 
CHaPel ParkeT, www.chapelparket.pl

Chapel Minster

Podłoga w delikatnym odcieniu srebrzystej szarości, 
w aranżacji wnętrza wprowadza harmonię i odrobinę 
klasycznej elegancji. Od 165 zł/m2 netto, 
kaCzkaN, www.kaczkan.pl  

Grey eaGle

Doskonale sprawdza się 
w minimalistycznych i nowo-
czesnych wnętrzach. Dzięki 
swojemu chłodnemu odcie-
niowi jest neutralnym i nie-
wymagającym elementem 
przestrzeni. 214,90 zł /m2, 
WilD-WOOD, 
www.wild-wood.pl

baMbus Grey



Podłoga jednopasmowa, 
o mroźnym odcieniu cytry-
nowego sorbetu. Nowocze-

sna, odważna forma, pokryta 
białym, matowym lakierem. 
krawędzie zaznaczono sub-
telną mikrofazą, co optycz-
nie wydłuża kształt desek. 

Strukturę drewna podkreślo-
no szczotkowaniem, a całość 
zdobi umiarkowany wachlarz 

naturalnych cech drewna. 
barliNek, 

www.barlinek.com

TasTes of life  
– Jesion leMon sorbet 

Fazowany, szczotkowany, idealnie 
pasujący na ogrzewanie podłogowe 
do każdego wnętrza. Od 189 zł, 
bOeN, www.boen.pl 

Dąb Coral
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bogata gama 24 szlachetnych wzorów, które 
znakomicie odwzorowują rysunek i strukturę 
najlepszych odmian drewna. 
WiNeO, www.wineo-polska.pl

panele winylowe wineo 600 wooD

Struktura drewna zaznaczo-
na dzięki procesowi szczotko-
wania. We wgłębieniach bejca 
w odcieniu kości słoniowej, na 
powierzchni deski – bejca kre-
mowa. Powierzchnia cechuje 
się dużymi sękami i drewnem 
bielu. Wykończenie: lakier mat 
szczotkowany. 169 zł netto, 
balTiC WOOD, 
www.balticwood.pl

two_4hiM Dąb CottaGe 
1r iVory & CreaM

W ciągu ostatnich lat branża meblarska przeszła wiele zaskakują-
cych zmian. Przemijające trendy wyznaczały nowe koncepcje de-
koracji wnętrz, nie omijając przy  tym producentów podłóg, które 
znów zaskoczyły. Miłośnicy efektownych rozwiązań mają dziś do 
dyspozycji deski dedykowane do montażu w określony wzór, a ce-
niący prostotę  i minimalizm mogą nabyć panele o  subtelnej  bar-
wie. Dla poszukiwaczy wrażeń producenci przygotowali zaś deski 
w unikalnych kolorach, obok których nie sposób przejść obojętnie. 
Współczesne podłogi  z  całą pewnością dotrzymują  kroku wciąż 
zmieniającym się trendom, podążając za nowościami i będąc tym 
samym unikalnymi designerskimi produktami.

Pełna temperamentu i energetyczna podłoga, której 
klepki przycięte są pod kątem 22,5 stopni, tworząc 
charakterystyczny wzór. Jodełka węgierska ze swo-
im bogatym ornamentem ogrzeje chłodne minimali-
styczne lub industrialne wnętrze.
kaCzkaN, www.kaczkan.pl

JoDełka węGierska
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Wyobraźmy sobie kuchnię idealną. Taką 
bez kompromisów i ograniczeń, ale też 
bez zbędnych elementów, które niepo-
trzebnie ograniczałyby przestrzeń. Go-
towanie i przebywanie w niej to czysta 
przyjemność.

Każdy z nas ma inne marzenia dotyczące 
kuchni. Zmieniają się one z biegiem czasu 
oraz udoskonalaniem technologii. Producen-
ci błyskawicznie odpowiadają na nasze po-
trzeby, które mają wspólny mianownik – ide-
alne połączenie estetyki z komfortem. Zatem 
marzenia się spełniają. Zdaniem dziennikarza 
i trendwatchera Michała Mazura (TrendNo-
mad.com), który podróżując po świecie śledzi 
trendy w designie i nowych technologiach, 
kuchnia w latach 20. XXI w. zyska nowe funk-
cje. – W kuchni, czyli w sercu domu, będzie-
my nie tylko przechowywali jedzenie, goto-
wali i spożywali posiłki. W kuchni będziemy 
również wytwarzać kompost i energię z bio-
odpadów, uprawiać jadalne, zdrowe rośliny, 
a także głosowo zamawiać zakupy spożyw-
cze z internetowych sklepów.
Kuchnia, w której wszystko wykonujemy bez 
wysiłku i w której nie musimy zbyt często 
sprzątać, bo „porządek robi się sam”. Brzmi 
trochę jak bajka? 
Okazuje się, że jest to w zasięgu naszych 
możliwości. Trendem są kuchnie otwarte na 
salon, a przy tym tak wkomponowane, że nie 
są w nim elementem dominującym. 

MPROJEKT STUDIO, HOME CONCEPT
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Miejsce do pracy to przestronna 
wyspa, w której dyskretnie ukry-
ta jest płyta grzejna oraz zlewo-
zmywak. Nie musimy obawiać się, 
że po smażeniu mieszkanie będzie 
przepełnione nieprzyjemnym zapa-
chem. – Najnowocześniejsze pły-
ty kuchenne mają wbudowany wy-
ciąg, który podczas gotowania wy-
suwa się spod powierzchni na wy-
sokość garnków i wyłapuje opa-
ry, zanim przedostaną się do po-
mieszczenia. Jego praca jest tak ci-
cha, że można w tym czasie prowa-
dzić rozmowy czy słuchać ulubionej 
muzyki – zauważa Ewa Łuczak z fir-
my Comitor, specjalizującej się w no-
woczesnym wyposażeniu kuchni. 
– Po skończonym gotowaniu wieża 
wentylacyjna chowa się ponownie 
w głąb płyty, stając się niewidoczna. 
Szafki kuchenne zabudowane są 
tak, aby tworzyły pasującą do całe-
go wnętrza ścianę-szafę. Pełni ona 
funkcję pakownej spiżarni i mieści 
wszystko, co jest nam potrzebne. Jej 
wnętrze zagospodarowane jest tak, 
aby dostęp do produktów był jak naj-
wygodniejszy. Nie musimy wchodzić 
na drabinkę, chcąc wyciągnąć coś 
z najwyższej półki. Umożliwia to nam 
system specjalnych „wind”. 

Urok klasyki

Kolekcja ta, to nawiązanie do klasycznych kuchni, przytulnych wnętrz pełnych ciepła. 
Frezowane fronty w kolorze Savanne wyposażone w geometryczne uchwyty w ja-
snym odcieniu stali to ciekawe, dosyć niecodzienne, połączenie. Blaty drewniane za-
mykają boki zabudowy, pięknie ją wykańczając. 
Verle KÜchen, www.verlekuchen.com

Kuchnia credo 766

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka drew-
nianego obłożonego dwiema gładkimi płytami 
HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekolo-
gicznymi farbami z palety RAL i NCS.  
Od 1070,10 zł, pOL-SKONe, 
www.pol-skone.pl

Wymiary:  
48 x 49 x 82 cm,  
749 zł, WiteKS, 
www.witeks.pl

Drzwi wewnętrzne VertiGO

KrzesłO 
[259753]

ARAN CUCINE, HOME CONCEPT



Jeden gest i zaledwie w kilka sekund zjeż-
dża do nas półka z całą zawartością. Szafki 
w kuchni marzeń wyposażone są w systemy 
cargo i nowoczesne systemy przechowywa-
nia. Dostęp do ich zawartości jest bezproble-
mowy, a wyciąganie ich wnętrza bezpieczne 
i błyskawiczne. Gdy już staniemy się posia-
daczami wymarzonej kuchni, nie obawiajmy 
się, że zabraknie nam kolejnych marzeń. Pro-
ducenci wciąż myślą o tym, jak jeszcze bar-
dziej nas rozpieścić. Michał Mazur twierdzi, 
że już w najbliższej przyszłości „zamieszka-
ją” w naszych kuchniach wirtualni asystenci, 
którzy będą nas informowali o tym, jakie pro-
dukty się skończyły, a nawet pomogą zrobić 
zakupy z dostawą do domu. Zaś my jednym 
gestem zaakceptujemy listę sprawunków.

OKK!

NOVY, COMITOR 

NOVY, COMITOR 

REKLAMA

As. Kolekcja podtynkowego osprzętu elektrycz-
nego AS firmy Ospel to propozycja, która łą-
czy w sobie wygodę, funkcjonalność i bezpie-

czeństwo. Bogata gama produktów pozwala na 
kompleksowe wyposażenie domu w osprzęt. 
Nowy metalizowany kolor satyna light dodaje 

osprzętowi niezwykłego wyrazu.

Impresja. Metal i szkło niewątpliwie przypad-
ną do gustu wielbicielom nowoczesności. Szla-
chetne ramki podnoszą walory estetyczne sa-

mego osprzętu, doskonale uzupełniając wystrój 
całego pomieszczenia oraz dodając mu ele-

gancji i oryginalności, natomiast szeroka pale-
ta barw kolekcji Impresja pozwala na tworzenie 

unikalnych kompozycji.

Impresja. Ramki metalowe wykonane ze szczot-
kowanego aluminium, szczotkowanej saty-

ny i szczotkowanego antracytu to modele, któ-
re powinny przypaść do gustu wielbicielom no-
woczesnych rozwiązań. Minimalistyczne, nieco 
surowe w odbiorze produkty sprawdzą się we 
wnętrzach utrzymanych w tonacji monochro-

matycznej lub też w pomieszczeniach, w których 
króluje industrialny bądź modernistyczny klimat.

Karo. Kolorowe dodatki to jedna z najmodniejszych 
koncepcji w dziedzinie aranżacji wnętrz. Barwne 

detale świetnie podkreślają charakter wnętrz, do-
dają im wyrazu. Osprzęt z serii Karo w ramce tytan 
strukturalny doskonale wpisze się w nowoczesne 

wnętrza, w których królują metal i szkło.

Wszystkie produkty dostępne na:  
www.ospel.pl

Osprzęt elektryczny jakO  
detal dOpełniający całOść
Osprzęt elektryczny należy do tych elementów wyposażenia, które z  pozoru 

spełniają jedynie rolę praktyczną. Należy jednak pamiętać, że gniazda wtyko-

we, włączniki światła, a także różnego rodzaju ściemniacze znajdują się w każ-

dym pomieszczeniu, dlatego też ich wygląd powinien współgrać ze stylistyką 

wnętrza. Dobrym pomysłem na spójną koncepcję aranżacyjną jest zastosowanie 

w całym domu osprzętu z jednej linii produktowej. Niewątpliwie osprzęt będzie 

nam długo służył, jeżeli w parze z jakością znajdzie się funkcjonalność, oferowa-

ne rozwiązania w danej, wybranej serii, a które odpowiadać będą naszym wy-

maganiom przez dłuższy czas. Dodatkowo istotną sprawą jest rozmieszczenie 

osprzętu tak, aby móc wygodnie z niego korzystać. Ważną sprawą jest również 

kolorystyka. Warto wybrać kolor, który dopasujemy do różnych aranżacji. Obec-

nie na rynku dostępne są gniazda wtykowe i łączniki w tak różnych wariantach 

kolorystycznych, że bez trudu można dopasować je do wystroju pomieszczenia. 

Wymiana osprzętu to z pozoru tylko drobna modyfikacja, jednak końcowy efekt 

może zaskoczyć. Wybierajmy osprzęt dobrej, potwierdzonej jakości, spełniający 

nasze oczekiwania pod względem wizualnym i funkcjonalnym.

Beata Pandel, specjalista ds. promocji OSPEL, www.ospel.pl  

www.nowymagazyn.eu
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www.verlekuchen.com

Zostań autoryzowanym partnerem marki Verle.
Oferujemy sprawdzony model biznesowy, szerokie 
wsparcie marketingowe, pakiet narzędzi projekto-
wych, profesjonalne doradztwo naszych strategów 
i projektantów.

Szczegóły pod adresem: partner@verlekuchen.com

IN GERMANY
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W obliczu 

sztuki 

“Nectar Set” wykonany w korundzie – ma-
teriale z rodziny szlachetnych szafirów i ru-
binów, który używany jest powszechnie 
w przemyśle i wysokiej technologii cera-
micznej i nigdy nie zawitał jeszcze na stół 
domowy. Sensualne wartości korundu są 
tutaj twórczo użytkowane, dając specyficz-
ny urok i odczucie w kontakcie z obiektem.

fot. Bill Waltzer
KoleKcja Korund 

Na przekór okrągłym i opływowym kształtom porce-
lany przemysłowej seria Geometria stanowi grupę nie-
konwencjonalnych obiektów dekoracyjnych o ogra-
niczonym zastosowaniu użytkowym. Pozbawione sy-
metrii formy, oparte na pionowej konstrukcji, podzielo-
nej mocnymi płaszczyznami koloru, nawiązują do kon-
struktywizmu i mondrianowskiego neoplastycyzmu. 

fot. SeBaStian zimmer
KoleKcja Geometria

www.nowymagazyn.eu
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CeCuła
Marek Cecuła, artysta, projektant, były 
dziekan wydziału ceramiki w Parsons 
School of Design w Nowym Jorku, obec- 
nie wizytujący profesor w Royal College 
of Art w Londynie.
Jako artysta pracujący przez wiele lat 
w medium ceramicznym osiągnął wio-
dącą pozycję i uznanie w tej dziedzinie. 
Jego prace zaistniały w prestiżowych 
kolekcjach muzealnych, takich jak: Vic-
toria & Albert Museum London, Mu-
seum of Fine Arts, Houston, Museum 
of Arts and Design New York, Le Mu-
sée Royal de Mariemont Belgium.
Marek Cecuła jest też kuratorem licz-
nych wystaw o tematyce transferu 
pomiędzy designem a sztuką. W wy-
stawach  takich jak: „Object Factory” 
w Museum of Arts and Design w No-
wym Jorku, Gardiner Museum w To-
ronto i Łódz Design Festiwal, pokazał 
najnowsze międzynarodowe tenden-
cje występujące w ceramice użytko-
wej i artystycznej. 
Założyciel firmy Modus Design działa-
jącej w Nowym Jorku od 1980 roku. 
Modus Design ma dzisiaj swój show- 
room i biuro projektowe w Kielcach 
skąd prowadzi szeroką działalność 
w zakresie rozwoju produktu ceramicz-
nego, tworząc alternatywne propozy-
cje w temacie ceramicznego produk-
tu. Artysta jest pomysłodawcą i zało-
życielem Design Centrum Kielce, któ-
re prowadził do 2012 roku, w tym też 
roku został zaproszony przez Polskie 
Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież 
do utworzenia nowatorskiego studia 
projektowego Ćmielów Design Studio, 
w którym obecnie jest dyrektorem ar-
tystycznym. 

Wazon w nieskazitelniej porcelanowej bieli przypomi-
na pogiętą blachę lub zmięty papier. Po dopełnieniu 
kwiatami zmienia się charakter tych obiektów: znika ich 
surowość, a możliwości aranżacji są niepowtarzalne.
Kubek dostępny w dużym rozmiarze, idealnym na herbatę 
lub latte oraz w wersji mini – w sam raz na espresso.
Naturalistyczna forma czajnika i 4 filiżanki z matową po-
wierzchnią i szkliwionym wnętrzem wnoszą ciepłą atmos-
ferę na przyjazną ceremonię herbaty.

fot. SeBaStian zimmer
KoleKcja Pogięta BeNt



Elementy kolekcji: Drzewo – zestaw do herbaty, mlecz-
nik i cukiernica, solniczka i pieprzniczka “Rock & Salt”.  
Kolekcja Natura jest zbiorem form użytkowych i obiek-
tów ceramicznych, które poszerzają nasze spojrze-
nie na kondycję otoczenia, ekologię i naturę. Inspira-
cją i wzorem dla tej kolekcji jest Natura – jako najlepiej 
zaprojektowane dzieło. Część obiektów to bezpośred-
nie odbicie elementów pochodzących z przyrody, prze-
kształconych w procesie ceramicznym z minimalną in-
terwencją na formy użytkowe. 

Od stycznia 2013 r., wspólnie z Polskimi Fabrykami Por-
celany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A., Marek Cecuła/Mo-
dus Design tworzy Ćmielów Design Studio, pracownię 
wzorniczą, której celem jest wyrób współczesnej por-
celany dla krajowego i zagranicznego odbiorcy. Filozo-
fia Ćmielów Design Studio to powrót do ruchu „artyści 
w przemyśle”, który opiera się na współpracy projektan-
tów i ceramików przy tworzeniu innowacyjnych produk-
tów. To również miejsce wprowadzania nowoczesnych 
technologii i eksperymentalnych technik do produkcji 
porcelany użytkowej i dekoracyjnej. 

FilozoFia twórczości

fot. SeBaStian zimmer
KoleKcja Natura

Projekt Marka Cecuły z 1999 r., który zdążył się już zapi-
sać w historii polskiego wzornictwa i od kilkunastu lat cie-
szy się niesłabnącą sympatią użytkowników. 
Od 2014 r. zestaw ten, urzekający prostotą i harmonijną 
formą, znów jest dostępny na rynku jako część kolekcji 
Ćmielów Design Studio.

fot. Bill Waltzer
creamer & SuGar

www.nowymagazyn.eu
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Dlaczego warto 
wybrać drzwi 
malowane?

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Biel i brąz to dwa bazowe kolory, w których 
najczęściej występują drzwi wewnętrzne. Jeśli 
jednak zależy nam na starannym zgraniu kolo-
ru stolarki ze stylem pomieszczenia, które się 
za nim znajduje, idealnym rozwiązaniem będą 
drzwi malowane POL-SKONE. Dzięki niemal 
nieskończonej palecie barw możesz dać się 
ponieść fantazji i zaakcentować wybrany wzór 
skrzydła modnym odcieniem fuksji, energety-
zującą żółcią czy nawiązującą do eko trendów 
zielenią. W ten sposób powstaje niepowtarzal-
ny model, dopasowany specjalnie do Twoich 
gustów i upodobań. 

Otwórz drzwi do świata stylów i kolorów
Spójrzmy na drzwi wewnętrzne jak na ozdobę 
domu, która będzie nawiązywać kolorystycz-
nie do różnego rodzaju dodatków. Bez wzglę-
du na styl w jakim została zaaranżowana prze-
strzeń Twojego mieszkania drzwi malowane 
odnajdą się w nim bez najmniejszego proble-
mu. Klasykę można przełamać ekstrawaganc-
kim akcentem w kolorze soczystej pomarań-
czy, styl nowoczesny podkreślić głębią gorącej 
czerwieni, zaś prowansalski charakter wnętrza 
uwydatnić skrzydłem w kolorze seledynowym. 
Jeżeli lubisz odważne rozwiązania, postaw na 
kontrast. Połącz limonkowy dywan z amaranto-
wymi drzwiami w salonie. Zwolennicy harmonii 
we wnętrzu mogą zastosować drzwi w tym sa-
mym kolorze co na przykład zasłony, sofa, a na-
wet panele ścienne w kuchni. Ściany mieszka-
nia dobrze jest wówczas pomalować stonowa-
nymi barwami, takimi jak biel, popiel, beż. Wra-
żenie ładu uzyskamy stawiając na mocne ak-
centy, które będą jedynie dopełniać aranżacji 
wnętrza. Poszczególne modele drzwi takie jak 
SUBLIME, ESTATO, FIORD, MODERN, SIM-
PLE, HAPPY czy też GRAF firmy POL-SKONE 
dostępne są w aż 4 grupach kolorystycznych: 
od kolorów jasnych, pośrednich poprzez śred-

Bez względu na to, czy daje-
my się ponieść modnym tren-
dom, czy też tworzymy własny 
styl – przy urządzaniu mieszka-
nia zawsze dbamy o przemyśla-
ne zgranie wszystkich elemen-
tów. W komponowaniu wyma-
rzonej aranżacji pomoże nam 
stolarka drzwiowa w indywidu-
alnie dobranym kolorze. Malo-
wane drzwi wewnętrzne firmy 
POL-SKONE, dostępne w sze-
rokiej gamie wzorów i barw 
sprawią, że wnętrze Twojego 
mieszkania nabierze oryginal-
nego wyrazu.

ARANżACJA WNęTRzA z DRzWIAMI ESTATO

FOT. POL-SKONE 



nie, zaś kończąc na ciemnych. Z pewnością 
każdy znajdzie coś dla siebie. Drzwi malowa-
ne są tak samo szykowne i eleganckie, jak for-
nirowane, a możliwości kolorystyczne są nie-
mal nieograniczone. Malowane drzwi firmy 
POL-SKONE pokrywane są ekologicznymi far-
bami akrylowymi, bardzo trwałymi i odporny-
mi na różnego rodzaju uszkodzenia oraz czyn-
niki mechaniczne. Dzięki zastosowaniu trwa-
łych pigmentów, ich kolor nie traci na atrakcyj-
ności przez długie lata pod wpływem promie-
ni UV. Taki dekoracyjny akcent będzie przysło-
wiową „kropką nad i” dopełniającą modne, 
designerskie wnętrza.

Cały dom HAPPY!
Pozornie trudne do wykorzystania w zabawie 
drzwi wewnętrzne, mogą stać się głównym 
miejscem twórczych działań naszego dziec-
ka. Firma POL-SKONE z myślą o najmłod-
szych stworzyła drzwi wewnątrzlokalowe 
HAPPY ze szkolną tablicą magnetyczną. To 
oryginalne rozwiązanie łączy w sobie elemen-
ty edukacji, zabawy oraz praktyczności, a dla 
dzieciaków jest nieopisaną frajdą.
Ekologiczne i trwałe drewno jest jednym z naj-
bardziej uniwersalnych materiałów stosowa-
nych w architekturze i aranżacji wnętrz. Suro-
wiec ten tylko wnosi ciepło, lekkość i natural-
ność do naszych mieszkań, ale również ma 
dobry wpływ na nasze samopoczucie. Drew-
no magicznie otula wnętrze naturalnym uro-
kiem sprawiając, że nasz dom staje się praw-
dziwym królestwem wypoczynku i harmonii. 

Estetyka kolekcji HAPPY oparta jest na pro-
stym wzornictwie. Drzwi z dużymi poziomy-
mi przeszkleniami to ukłon w stronę aranża-
cji pełnych światła, pasujących do pokoju 
dziennego czy sypialni. Najbardziej charak-
terystycznym modelem serii jest oryginalne 
skrzydło z tablicą magnetyczną. Wzór wyko-
rzystywany jest najczęściej w pokojach ma-
luchów, które na tablicy mogą wyrażać swo-
je artystyczne fantazje, a rodzice mogą zapo-
mnieć o niechcianych rysunkach na ścianach 
czy meblach. Drzwi HAPPY z magnetyczną ta-
blicą, doskonale sprawdzą się także w kuch-
ni, gdzie mogą służyć jako notatnik przypomi-
nający o zakupach i z powodzeniem znajdą 
zastosowanie w lokalach użytkowych czy re-
stauracjach, informując Klientów o aktualnych 
promocjach. POL-SKONE oferuje HAPPY 
w wersji jedno lub dwuskrzydłowej oraz w sys-
temie przesuwnym. Dostosowania kolorystyki 
do wystroju wnętrza daje możliwość pomalo-
wania drzwi ekologicznymi farbami akrylowy-
mi w barwach palet RAL i NCS.
W czasie otwierania i zamykania drzwi, mię-
dzy zawiasami, a skrzydłem działa duża siła. 
Dlatego warto zabezpieczyć krawędź skrzy-
dła specjalną listwą Finprotect, która niweluje 
ryzyko przytrzaśnięcia paluszków.

DRzWI SUBLIME W KOLORzE BIAŁYM NCSS0500-N

FOT. POL-SKONE 

FOT. POL-SKONE 

FOT. POL-SKONE 

DRzWI HAPPY W KOLORzE RAL 4008

DRzWI PŁYTOWE z OŚCIEżNICĄ HARMONY



Zasłona Aina z lnu, poszew-
ka na poduszkę Dvala. Zasło-
na: 259 zł/2 szt., poszewka: 

19,99 zł/2 szt.,  
IKEA, www.ikea.pl

AinA/DvAlA

Sypialnia to jedno z najbardziej intymnych po-
mieszczeń w całym mieszkaniu, warto więc 
urządzić ją tak, by działała kojąco na zmysły od-
powiedzialne za estetyczne doznania i pasowa-
ła do charakteru śpiących w niej domowników. 
Do tego wystarczy dodać odpowiednio dobra-
ny materac i bezsenność możemy pożegnać.

Łóżko z bazą dębową, barwioną lub lakierowaną matowo. Minimalistyczny design 
przywodzi na myśl styl lat 70. 22 395 zł, AlIvAr, www.mesmetric.com

Join

www.nowymagazyn.eu
moda TRENDY66

W krainie
snóW



Sypialnia będzie naprawdę wyjątkowa z ko-
lekcją Porta lEvEl. Istnieje możliwość 
skompletowania ościeżnicy oraz skrzydła 
drzwiowego w odmiennych kolorach. Do-
datkową zaletą drzwi jest ich okleina, która 
odwzorowuje piękno naturalnego drewna. 
Od 318 zł (cena za skrzydło), 
POrTA DrZWI, www.porta.com.pl

Skrzydła obite modną tapicerką 
miękko otulają Twoje wnętrze.  
Intensywna kolorystyka materia-
łu podkreśli charakter nowoczesnej 
aranżacji. Od 229 zł, 
feeby, www.feeby.pl

PortA lEvEl 

PArAwAn tExtil DEsign

Przypieczetuj wystrój

Subtelna tapeta na ścianę ideal-
nie komponuje się w sypialni. Ory-

ginalny wzór tapety delikatnie 
ożywia ściany we wnętrzu, utrzy-

mując przy tym ład i harmonię. 
59,99zł/m2, 

UbIErZ SWOjE ścIAny, 
www.ubierzswojesciany.pl  

Prestiżowy fotel charakteryzujący się 
niebywałą wygodą. Innowacja i walory 
estetyczne stapiają się w jedną całość. 

Materiał: włókno szklane oraz stal 
chromowana. Poduszka wykonana 

z białej skóry ekologicznej. Wymiary:  
79 x 71 x 64 cm, maksimum  

obciążenia do 120 kg.
 PlAnETA DESIgn, 

www.planetadesign.pl

fotEl sixitiEs bEigE

SIŁA SZCZEGÓŁU 
Do relaksu w sypialni nakła-
niają nie tylko ozdobne po-
duszki i miła w dotyku po-
ściel, lecz także dodatki. Jeśli 
lubimy przed snem poczytać 
książkę, dobrze mieć przy łóż-
ku zgrabny stolik nocny. Ład-
ny dywanik na podłodze ucie-
szy szczególnie rano, gdy roz-
grzane pod kołdrą stopy nie 
będą musiały stykać się z zim-
ną podłogą, a lampa o cieka-
wym kształcie i łagodnym 
świetle pozwoli przejść łagod-
nie od snów do rzeczywisto-
ści, nawet jeśli trzeba będzie 
wstać przed świtem.

scAnDi rollEr



REKLAMA

Zaprojektuj i zamów swój wyjątkowy zagłówek na  www.madeforbed.com

Masz ochotę na relaks 
w pięknym stylu? 

Made for bed to 
wyjątkowe zagłówki 
modułowe, które można 
samemu zaprojektować, 
tworząc niepowtarzalną 
i komfortową sypialnię.

W kreatorze, dostęp- 
nym na stronie  
www.madeforbed.com, 
możesz wybrać jeden 
z trzech dostępnych 
rozmiarów modułów, 
określić ich ilość i 
dowolnie zestawiać 
tkaniny oraz kolory. 

Zaprojektowany przez 
Ciebie zagłówek 
dostarczymy 
w komplecie z instrukcją 
oraz wszystkimi 
niezbędnymi akcesoriami 
– dzięki czemu łatwo 
i szybko go zmontujesz 
oraz zawiesisz na 
ścianie.

madeforbed_NowyMag_210x148.indd   1 29.06.2017   14:50
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WYGODA PRZEDE WSZYSTKIM 
Tak, jak wystrój sypialni wpływa na 
smaczny sen i przyjemną pobud-
kę, tak materac w łóżku determinu-
je rześki poranek. Warto więc po-
święcić dużo czasu na odpowied-
ni wybór. Natomiast ukryta garde-
roba uporządkuje przestrzeń, wpro-
wadzając do wnętrza harmonię po-
trzebną do dobrego snu. Przy urzą-
dzaniu sypialni jedno jest pewne. 
Wszystko, co w niej zrobimy, musi 
się nam podobać i odpowiadać cha-
rakterom osób korzystających z tego 
pomieszczenia. W końcu to tam po-
kazujemy prawdziwych siebie.

Tekst: Sabina Lewicka
Łóżko włoskiej marki. Od 7900 zł, DESIrEE, 
www.akademiaarchitektury.pl

Łóżko kubic 24

40 x 40 cm, 35,95 zł, 
STrEFA DEKOrAcjI,  
www.strefadekoracji.pl

PoDuSZkA
DMucHAWcE





Odpowiednio zaplanowane oświetlenie tworzy we wnętrzu wyjątkowy klimat i znacząco wpływa na kom-
fort jego użytkowania oraz na samopoczucie mieszkańców. Oświetlenie akcentuje dekoracje, pozwa-
la wyeksponować wybrane detale wnętrza i wydobyć barwę, strukturę oraz kształt oświetlanego przed-
miotu. Jednym z najgorętszych trendów oświetleniowych na 2017 rok są ścienne i sufitowe dekoracyjne 
listwy oświetleniowe idealnie przystosowane do montażu diod LED. Tak zainstalowane światło wprowadza 
do wnętrza niepowtarzalny klimat. 

OświetleniOwe 

listwy dekoracyjne

www.nowymagazyn.eu
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Sufitowe i ścienne dekoracyjne listwy oświetleniowe są 
wdzięcznym i prostym w montażu  materiałem, który w po-
łączeniu ze światłem stanowi efektowny i funkcjonalny ele-
ment wystroju wnętrza. Urok takiej aranżacji wynika z jej 
prostoty i praktyczności. Dotychczas, aby podświetlić su-
fit, konieczne było jego podwieszenie na przymocowa-
nych do stelaża płytach gipsowo-kartonowych. Wymagało 
to wynajęcia fachowca, kilkudniowych prac remontowych 
i sporych kosztów. Dziś, dzięki specjalnym oświetleniowym  

listwom, taki rezultat można uzyskać w kilka godzin.   
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, produ-
cenci wprowadzili do swojej oferty przysufitowe, de-
koracyjne listwy oświetleniowe, które przeznaczone 
są do montażu oświetlenia LED. Taka oprawa świetl-
na pasuje zarówno do nowoczesnych, minimalilistycz-
nych wnętrz, jak i podkreśla styl tych klasycznych – 
mówi Anna Rejniak, właścicielka akademii sztukaterii. 

geometryczny model zbudowa-
ny z pięciu dwukolorowych sze-
ścianów jest bardzo efektow-
ny i pełni funkcję nietuzinkowej 
dekoracji. 3899 zł, 
DESIgn STOrE, 
www.design-store.pl

Witaj w świecie pikseli! Oprawa w trzech rozmiarach wprowadzi do 
wnętrza powiew radości, nie wychodząc jednocześnie poza ramy 
eleganckiej formy wykonanej z połyskującego czarnego tworzywa.  
9023 zł, FlASh&DQ by lUg light Factory Sp. z o.o., 
www.flashdq.pl

MosAic

nEw gEoMEtry-5

AkADEmiA SzTukATERii

lampa z aluminium i stali nierdzewnej.
Prekursorski projekt przewrotnie demonstruje 
ideę możliwości współczesnego wnętrza.
Wymiary: 55 x 55 x 35 cm, długość kabla  
(możliwa do skrócenia) 120 cm. 620 zł,  
PlAnETA DESIgn, www.planetadesign.pl

DoTToRE STuDio 
blAck & SilvER



Kameralnie

Przyjęcie ze znajomymi, ro-
mantyczna kolacja, praca, za-
bawa z dziećmi, niezależnie 
od sytuacji dzięki ściemnia-
czowi Karo firmy Ospel w pro-
sty i szybki sposób zbudujesz 
stosowny nastrój. Dodatkową 
i bardzo istotną jego zaletą 
jest zmniejszone zużycie ener-
gii elektrycznej. 
OSPEl, www.ospel.pl

kARo

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości 
MDF pokrytego powierzchnią EcO TOP, SIlKSTOnE.  

Od 476,01 zł, 
POl-SKOnE, www.pol-skone.pl

DRZWi WEWnęTRZnE ARco
Okładzina ścienna i podłogowa do wnętrz i na zewnątrz.  
Posiada 2 cm grubości, 2 formaty (80 x 80 cm i 100 x 200 cm), 
4 rodzaje powierzchni: satynowo gładką w dotyku (natural), 
z nieregularnymi porami (porous), o powtarzalnym wzorze  
trawertynu (trawertyn) oraz imitującą korten (rust). 
MODErn lInE, www.modernline.info.pl

PŁyTA Z bETonu SliM

Sufit jest coraz bardziej docenianą przestrzenią w aran-
żacji wnętrz. Często decyduje o spójności i sukcesie ca-
łej kompozycji. Strumień światła płynący z sufitu i ścian 
wykończonych listwami dekoracyjnymi sprzyja relak-
sowi i wprowadza pożądaną w każdym domu atmosfe-
rę ciepła. Zastosowanie tego rodzaju opraw znacząco 
wpływa na pozytywny odbiór aranżacji. Architekci i pro-

jektanci zdają sobie z tego sprawę, dlatego przykładają 
dużą uwagę do roli oświetlenia we współczesnej aranża-
cji wnętrz i „modelują” je światłem. Zastosowania oświe-
tlenia diodowego LED w listwach sufitowych  ma jesz-
cze jedną zaletę ‒ jest energooszczędne i zgodne z za-
sadami zrównoważonego rozwoju.

AkADEmiA SzTukATERii

www.nowymagazyn.eu
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Jaki rodzaJ 
oświetlenia 
wybrać do 
salonu?
Oświetlenie salonu wią-

że się z  pogodzeniem 

wielu sprzecznych in-

teresów. Nad stolikiem 

kawowym warto było-

by zwiesić jakąś ciekawą oprawę, ale z  drugiej stro-

ny, co jeśli wkrótce postanowimy przesunąć stolik nie-

co w prawo? Dlatego najlepiej sprawdzi się tu umiesz-

czona centralnie oprawa zwieszana o płaskiej formie, 

którą możemy umieścić blisko sufitu albo natynkowy 

plafon. Drugim sposobem jest równomierne rozmiesz-

czenie oczek oświetleniowych na całej powierzchni,  

pod warunkiem, że mamy możliwość wykonania su-

fitu podwieszonego. Jedna i  druga opcja pozwala na 

pełną dowolność w przypadku ewentualnej rearanża-

cji.  W salonie warto również zastosować lampy stoją-

ce na podłodze – dzięki nim zbudujemy klimat we wnę-

trzu, a  wieczorem będziemy mogli czytać książkę, le-

żąc wygodnie na ulubionej sofie.

mgr inż. arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka,  

Flash&DQ by Lug Light Factory, www.flashdq.pl

AkADEmiA SzTukATERii
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Nowoczesna i elegancka łazienka to przede wszystkim 
otwarte przestrzenie i wysublimowany minimalizm. Duże 
płaszczyzny, wykonane z jednolitych materiałów, optycz-
nie powiększają pomieszczenie, dając wrażenie przemy-
ślanej i funkcjonalnej przestrzeni. Jak ją zaaranżować, by 
zachować w łazience pożądaną przez wielu harmonię? 

Widoczne i niewidoczne
Łazienka z prysznicem bez brodzi-
ka to wygodne rozwiązanie, pozwa-
lające stworzyć wnętrze bez niepo-
trzebnych podziałów i zakamarków. 
Prysznic bezbrodzikowy to trend, 
który cechuje elegancja i łatwość 
sprzątania. Odpływy liniowe pozwa-
lają usunąć ostatnią przeszkodę na 
drodze do perfekcyjnie zaprojekto-
wanej powierzchni posadzki. Pozwa-
lają też cieszyć się całkowitą swobo-
dą w łazience. To eleganckie rozwią-
zanie sprawdzi się także tam, gdzie 
do dyspozycji jest ograniczona prze-
strzeń. Gdy znika próg do tradycyj-
nego brodzika prysznicowego, ła-
zienka wydaje się większa, zyskuje 
się łatwość poruszania i wygodę. 

Gdzie design łączy się z technologią 
Łazienka powinna być nie tylko funk-
cjonalna, ale także piękna. Połącze-
nie tych cech nie zawsze jest proste. 
Jednak warto postawić na takie wy-
posażenie, które nie będzie kompro-
misem. Wybrane produkty powin-
ny być nowoczesne, trwałe i nieza-
wodne. Toaleta myjąca jest gwaran-
cją połączenia designu z technolo-
gią i funkcjonalnością. Jej wyjątkowe 
wzornictwo harmonijnie wtapia się 
w przestrzeń łazienki. Podnosi także 
poziom komfortu i wyznacza nowe 
standardy higieny. 

GEBERiT

koŁo
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Łazienka urządzona z wykorzy-
staniem największego forma-
tu płyt gresowych, MOnOlITh 
o wymiarach 120 x 240 cm. 
Epoxy graphite oraz Epoxy 
grey nadają wnętrzu surowego, 
a zarazem eleganckiego cha-
rakteru. Minimalna ilość fug po-
zwala uspokoić przestrzeń. 
Płyty gresowe Epoxy graphite 
MAT 119,8 x 239,8 cm, 299,87 
zł/m2, Epoxy grey MAT 119,8 
x 119,8 cm, 229,89 zł/m2. 
TUbąDZIn, www.tubadzin.pl

PŁyTy gRESoWE EPoxy 
gREy/gRAPHiTE MAT

Miejsce dla siebie 
Funkcjonalna, harmonijna łazienka dla pary to duże wy-
zwanie dla projektantów. Warto pamiętać o tym, by za-
aranżować w niej idealną przestrzeń, w której każdy 
znajdzie miejsce dla siebie. Można podzielić ją na dwie 
osobne małe szafki z dwiema umywalkami. Warto wy-
brać kolekcję mebli zaprojektowanych tak, aby zapew-
nić użytkownikom jak największą funkcjonalność z jed-
noczesnym wygospodarowaniem dużej ilości miejsca 
do przechowywania. 

Ukryty nieład 
Kosmetyki porozstawiane po całym pomieszcze -
niu przyczyniają się do nieporządku. Dla nich najlep -
szym miejscem będą pojemne szafki podumywalkowe 
z przegródkami, do których można dopasować butelki 
i pojemniki w różnych rozmiarach. Duże szafki zagwa-
rantują wygodne przechowywanie przedmiotów oraz 
zapewnią do nich łatwy i szybki dostęp. Natomiast do 
odkładania podręcznych przyborów toaletowych nie -
zastąpione są umywalki, które mają wygodne i szero-
kie powierzchnie boczne. 

GEBERiT

koŁo

Jaki rodzaJ płytek 
powinniśmy wybrać  
do małeJ łazienki?
Zanim zdecydujemy się na zakup płytek do 

małej łazienki, dobrze jest skonsultować 

się z projektantem. Doradzi on nie tylko, 

jak powiększyć niewielką przestrzeń, ale 

i  dobrać taki wzór, format i  kolor płytek, 

z którymi będziemy czuli się dobrze przez 

następnych kilka lat. Przy obecnym, sze-

rokim wyborze produktów ceramicznych, 

wielkość pomieszczenia schodzi na dru-

gi plan.  Na szczęście upadł mit mówiący 

o  tym, że do małej łazienki nadają się wy-

łącznie małe formaty. Producenci oprócz 

tradycyjnych propozycji posiadają w swo-

im portfolio nowości. Na rynku pojawi-

ły się wielkoformatowe gresy, sięgające  

120 x 240 cm, które doskonale imitują na-

turalne kamienie i industrialne betony oraz 

płyty ceramiczne o długości do 180 cm, in-

spirowane prawdziwymi drewnianymi de-

skami. Tak duże rozmiary gresów nie są za-

rezerwowane wyłącznie do wielkich prze-

strzeni, z powodzeniem mogą być zamon-

towane także w  niewielkiej łazience czy 

wąskim przedpokoju, wprowadzając har-

monię i ład przestrzenny. 

Tomasz Smus, architekt marki  

Tubądzin, www.tubadzin.pl

www.nowymagazyn.eu
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Współczesna łazienka łaknie ładu i spoko-
ju, hołdując bezpretensjonalności stoso-
wanych materiałów oraz subtelności barw. 
Smukłe linie ceramiki i armatury, efektow-
nie wkomponowane w wysublimowaną 
przestrzeń, darują nam odrobinę luksusu 
każdego dnia, gwarantując niepowtarzal-
ny aranżacyjny efekt. Relaksująca kąpiel 
celebrowana w otoczeniu tak dyskretnych, 
a tym samym ekskluzywnych elementów 
wyposażenia, dzięki którym wszelkie wy-
gody są tuż na wyciągnięcie ręki, niesie 
obietnicę odprężenia i niczym nie zakłó-
conej swobody. Projektując wystrój łazien-
ki, nie powinniśmy zatem bać się nowości, 
sięgania po trendy i niebanalne wzornic-
two, gdyż urządzona zgodnie z naszym gu-
stem, stanie się zarówno wyjątkowym salo-
nem kąpielowym, jak i atrakcyjnym punk-
tem przestrzeni mieszkalnej, kojącym zmy-
sły i wzbudzającym podziw.

www.nowymagazyn.eu
ŁAziENkA78

Zmysłowe impresje
Łazienka to jedno z najintymniejszych miejsc w naszym domu. Urzą-
dzona z największą starannością, dbałością o najdrobniejszy szczegół 
oraz wyposażona w modne, piękne przedmioty, daje nam wrażenie 
życia w stylowej i wysmakowanej rzeczywistości. 

nowoczesne i stylowe połącznie elegancji i natury. 
POrcElAnOSA, www.boz.pl

Innowacyjny system kontroli, intuicyjny wybór strumienia i jego objęto-
ści, zapamiętywanie ustawień. Wystarczy wcisnąć przycisk a otrzymu-
jemy maksimum przyjemności i 100% kontroli. grOhE, www.boz.pl

Prestiż i kreacja trendów. POrcElAnOSA, www.boz.pl

baterie łazienkowe Essence to szereg innowacyjnych technologii grOhE, zamkniętych 
w eleganckiej powłoce z chromu Starlight®. grOhE, www.boz.pl

bAli niEvE, JErsEy Mix, sAMoA AntrAcitA

SySTEM PRySZnicoWy RAinSHoWER SMART conTRol 360

DovEr AcEro

bATERiA uMyWAlkoWA ESSEncE





1. Tastes of life – Dąb Tartufo. Klasyczna, mocna, szlachetna i niepowtarzalnie wysmakowane podłoga dębowa w oliwkowym podwójnym barwieniu. biała szczotka intrygująco kontrastuje z silnym rysun-
kiem drewna i całą gamą jego niepowtarzalnych cech. Pokryta subtelnym lakierem matowym. Zastosowanie 4 stronnej microfazy dodaje jej klasycznego charakteru. bArlInEK, www.barlinek.com

2. ROMEO/JULIA. Serwis obiadowy 6/22 – 699 zł, Serwis kawowy 6/20 – 459 zł. Możliwość kupna na sztuki. WITEKS, www.witeks.pl

3. Stół i krzesła. Stół wykonany z litego dębu. całość dopełniają krzesła cross w delikatnym jasnym kolorze. jADIK, www.jadik.pl

4. FOTEL CAPPUCCINO . Prestiżowy fotel charakteryzujący się niebywałą wygodą. Innowacja i walory estetyczne stapiają się w jedną całość. Materiał: włókno szklane oraz stal chromowana. Podusz-
ka wykonana z białej skóry ekologicznej. Wymiary: 79 x 71 x 64 cm, maksimum obciążenia do 120 kg. 1899 zł, KArE DESIgn, www.planetadesign.pl

5. WOOD Craft Natural. jasne płytki pozwalają stworzyć minimalistyczne wnętrze o stonowanych barwach. Deski zaaranżowane na podłodze, jak i ścianie uzupełnione zostały mozaiką z kolekcji 
barcelona Macieja Zienia, która dodatkowo nadaje pomieszczeniu nowoczesnego charakteru. Płytka gresowa WOOD craft natural od 1198 x 190 mm do 1798 x 230 mm. Od 129,89 zł/m2, mozai-
ka podłogowa barcelona 2A, 298 x 245 mm, 60,27 zł/szt. TUbąDZIn, www.tubadzin.pl

6. Mishell. Popularna rodzina siedzisk z przeznaczeniem zarówno domowym, jak i kontraktowym, o charakterystycznie wyprofilowanym kształcie kubełka, została powiększona o fotel Xl, czyli z wyso-
kim zagłówkiem na drewnianej podstawie. Do wyboru jest drewno jesionowe bezbarwne oraz bukowe bezbarwne lub w kolorze z wzornika wykończeń twardych noti. Od 2460 zł, nOTI, www.noti.pl

7. Stolik Focus. Stolik Focus to połączenie wyszukanego kształtu, surowego piękna filcu oraz betonu architektonicznego. Posiada zredukowaną do 2 cm grubość ścian, występuje w 4 kolorach 
betonu i 2 filcu. Może być wykorzystany we wnętrzach i na zewnątrz. Do skompletowania z betonowym stołkiem Focus. MODErn lInE, www.modernline.info.pl

8. Obrazy TONDO. Pełen kształt i kolorystyka dekoracji przykuwają uwagę. Wprowadzają do aranżacji odrobinę finezji z kroplą awangardy. Od 49 zł, feeby, www.feeby.pl

9. PODUSZKA PROMYKI. 50 x 50 cm, 31,50 zł, STrEFA DEKOrAcjI, www.strefadekoracji.pl
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10. Whirlpool MWF 421 SL (srebrna) i MWF 421 BL (czarna). nowość! Kuchenka mikrofalowa ExtraSpace nie ma talerza obrotowego, co umożliwia włożenie do środka naczyń o różnej wielkości 
i kształtach. Posiada 9 automatycznych programów oraz przezroczyste drzwi, które zapewniają kontrolę nad przygotowywanymi potrawami. Wciśnięcie przycisku Autoclean uruchamia automatycz-
ne czyszczenie wnętrza urządzenia. 699 zł, WhIrlPOOl, www.whirlpool.pl

11. Piekarnik KBO 0974 SV PT X. nowoczesny piekarnik elektryczny o solidnym wykończeniu – wysokiej jakości stal nierdzewna i potrójnie szklone drzwi. 9 funkcji pieczenia wyświetlanych na graficz-
nym programatorze. Komfort obsługi – prowadnice teleskopowe, automatycznie domykane drzwi. System chłodzenia obudowy zapewnia 100% bezpieczeństwo. 1799 zł, KErnAU, www.kernau.com

12. Chłodziarko-zamrażarka KFRC 18161 NF EX. Model wolnostojący o prostej, szlachetnej formie i eleganckim wykończeniu. Funkcja no Frost ogranicza powstawanie szronu i zapewnia długo -
trwałą świeżość produktów. Wygodne sterowanie elektroniczne, wyświetlacz lED oraz możliwość błyskawicznego chłodzenia lub mrożenia. Swobodna organizacja – łatwo wyjmowane półki i szu-
flady. Funkcja EcO gwarantuje niskie zużycie energii. 1629 zł, KErnAU, www.kernau.com

13. Tubular. Siła karbonu w oświetleniu! nowoczesna forma kolekcji i jej piękne wykończenie czarną strukturą węglową są nietuzinkową oprawą dla energooszczędnego źródła światła lED. Trzy do-
stępne wersje montażu (zwieszana, natynkowa i naścienna) pozwalają na spójne oświetlenie różnych powierzchni wnętrza. 2342 zł, FlASh&DQ by lUg lIghT FAcTOry SP. Z O.O., www.flashdq.pl

14. KUCHNIA FLAIR 424. Przepiękna minimalistyczna kuchnia. jasna, wysoka zabudowa w kolorze magnolii o frezowanych frontach, wyposażonych w oszczędne w swej formie stalowe uchwyty to propozycja ideal-
na dla zwolenników przytulnych wnętrz. blat w odcieniu kamiennej szarości idealnie współgra z dodatkami utrzymanymi w ciepłych odcieniach miedzi, złota i brązów. vErlE KÜchEn, www.verlekuchen.com

15. Drzwi wewnętrzne SEMPRE ONDA. Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami hDF o powierzchni lAMISTOnE cPl, SIlKSTOnE. 
Od 693,72 zł, POl-SKOnE, www.pol-skone.pl

16. Porta DESIRE. Wytrzymałe drzwi o eleganckim wyglądzie. Kolekcja Porta DESIrE, ze względu na wykończenie lakierem Uv, jest odporna na zabrudzenia, ścieranie czy zarysowania. Drzwi ide -
alnie wkomponują się we wnętrza, w których obecne są meble wykonane z drewna. Kolor kolekcji – biel – będzie stanowić idealne tło dla drewnianych przedmiotów i dodatkowo wyeksponuje ich 
naturalne piękno. Od 675 zł (cena za skrzydło), POrTA DrZWI, www.porta.com.pl

17. Donice z ultra betonu. Duże donice ogrodowe z ultra betonu wykazują się ponadprzeciętną odpornością mechaniczną, nie zmieniają swoich właściwości fizycznych na skutek oddziaływania na nie czyn-
ników atmosferycznych. Dostępne są w 3 wariantach kolorystycznych – białym, szarym i czarnym. Dodatkowo w standardzie posiadają otwory odpływowe. WOrlD OF FlOWErS, www.worldofflowerpots.pl

18. Palenisko. Palenisko wykonane ze stali cortenowskiej o podwyższonej odporności na wpływ czynników atmosferycznych – niskich i wysokich temperatur, promieniowania Uv i wody. Wyposa-
żone zostało w specjalne otwory zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza. Idealne jako alternatywa dla grilla i ogniska, jako źródło ciepła i oryginalna ozdoba ogrodu. WOrlD OF FlOWErS, 
www.worldofflowerpots.pl
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TARGOWISKO RÓŻNOŚCI
9 design  
www.9design.pl
AkAdemiA Architektury  
www.akademiaarchitektury.pl
Another design  
www.anotherdesign.pl
AtAk design  
www.atakdesign.pl
Behome  
www.behome.pl
Boz  
www.boz.pl
design store  
www.design-store.pl
dutchhouse  
www.dutchhouse.pl
euformA  
www.euforma.pl
fABrykA form  
www.fabrykaform.pl
feeBy   
www.feeby.pl
flAsh&dQ By lug  
www.flashdq.pl
gArneczki  
www.garneczki.pl
home&you  
www.home-you.com
homeBook  
www.homebook.pl
ikeA  
www.ikea.pl
kArtell  
www.kartellshop.pl
lA BAmBetle  
www.labambetle.pl
lAmPy nowodvorski  
www.nowodvorski.com
lePukkA  
www.lepukka.pl
livingArt  
www.liv-art.pl
lug  
www.lug.com.pl
luminex  
www.luminex.pl
mAde for Bed  
www.madeforbed.com
Marketing wnętrz  
www.marketingwnetrz.pl
north&south home   
www.nshome.pl

PlAnetA design  
www.planetadesign.pl
PufA design  
www.pufadesign.pl
sits  
www.sits.pl
skoff  
www.skoff.pl
vitA coPenhAgen  
www.vitacopenhagen.com
westwing  
www.westwing.pl
witek home  
www.witek.pl
witeks  
www.witeks.pl
your sofA  
www.yoursofa.pl
zAmel  
www.ledix.pl

Ściany i podłogi
BAltic wood  
www.balticwood.pl
BArlinek  
www.barlinek.com
Boen  
www.boen.pl
chAPel PArket  
www.chapelparket.pl
domino  
www.ceramika-domino.pl
dulux  
www.dulux.pl
Jvd  
www.jvd.pl
kAczkAn  
www.kaczkan.pl
osPel  
www.ospel.pl
Pol-skone  
www.pol-skone.pl
PortA drzwi  
www.porta.com.pl
swiss krono  
www.swisskrono.pl
Ubierz swoje ściany  
www.ubierzswojesciany.pl
wineo  
www.wineo-polska.pl
flügger fArBy  
www.fluggerdesign.pl

Meble
inne meBle  
www.innemeble.pl
JAdik  
www.jadik.pl
meBle BociAn  
www.meble-bocian.pl
mesmetric  
www.mesmetric.com
or design  
www.ordesign.pl
rosAnero  
www.rosanero.pl
sf meBle  
www.sfmeble.pl
verle küchen  
www.verlekuchen.com
noti  
www.noti.pl

Kuchnia i łazienka 
geBerit  
www.geberit.pl
hoom  
www.hoom.co
kernAu  
www.kernau.com
koło  
www.kolo.com.pl
modern line  
www.modernline.info.pl
tUbądzin  
www.tubadzin.pl
villeroy&Boch  
www.villeroy-boch.pl
whirlPool  
www.whirlpool.pl
Bo concePt  
www.boconcept.com/pl

WOKÓŁ DOMU
AkzonoBel  
www.nobiles.pl
cAPArol  
www.caparol.pl
nesling  
www.nesling.pl
vAndersAnden  
www.vandersandengroup.pl
world of flowers   
www.worldofflowerpots.pl

REDAKTOR NACZELNA 
Dominika Wiewiórska | dominika.wiewiorska@grupadobrydom.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
Joanna Kelman | joanna.kelman@grupadobrydom.pl
Joanna Lubiniecka | joanna.lubiniecka@grupadobrydom.pl
Agata Schiffer | prasa@grupadobrydom.pl
Agnieszka Karnas | agnieszka.karnas@grupadobrydom.pl
Agnieszka Rejment | agnieszka.rejment@grupadobrydom.pl
redakcja@grupadobrydom.pl, tel. 17 852 52 20 wew. 4

REKLAMA 
Krzysztof Babiarz | krzysztof.babiarz@grupadobrydom.pl | tel. 17 852 52 20 wew. 5
Dorota Prokopiak | dorota.prokopiak@grupadobrydom.pl | tel. 17 852 52 20 wew. 6
Dominika Wiewiórska | dominika.wiewiorska@grupadobrydom.pl | tel. 17 852 52 20 wew. 4

ASYSTENT DS. MARKETINGU
Małgorzata Lomper | malgorzata.lomper@grupadobrydom.pl | tel. 17 852 52 20 wew. 3 

KOLPORTAŻ 
Mirosław Trawka | rzeszow@grupadobrydom.pl | tel. 17 852 52 20 wew. 1

OPRACOWANIE GRAFICZNE 
Grzegorz Piwko | grzegorz.piwko@grupadobrydom.pl
Katarzyna Nazimek | katarzyna.nazimek@grupadobrydom.pl
Marek Koszuta | marek.koszuta@grupadobrydom.pl 
Rafał Koziarz | rafal.koziarz@grupadobrydom.pl
tel. 17 852 52 20 wew. 8

DZIAŁ IT 
Anna Zimych | anna.zimych@grupadobrydom.pl | tel. 17 852 52 20 wew. 8 

ZDJĘCIE NA OKŁADCE
JVD/EKSIM

© Copyright by DOBRY DOM 2017

Opracowanie graficzne i merytoryczne magazynu stanowi własność Wydawcy. Kopiowanie oraz wyko-

rzystywanie w jakikolwiek sposób materiałów bez pisemnej zgody Wydawcy jest zabronione. Wydaw-

ca nie odpowiada za treść reklam oraz artykułów sponsorowanych zamieszczonych w katalogu. Ceny 

prezentowanych produktów są uaktualnione w okresie redagowania pisma (czerwiec – lipiec 2017).

w w w. n o w y m a g a z y n . e u

dla architektów, projektantów, designerów

N O W Y
MAGAZYN

Jesteś architektem lub dekoratorem wnętrz?

POLECANE ADRESY

okiem.architekta@grupadobrydom.plZapraszamy do współpracy!

DOBRY DOM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
35-302 Rzeszów, ul. Litewska 10
tel. (17) 852 52 20
www.nowymagazyn.eu, www.grupadobrydom.pl

2(10)2017

WYDaWca

PufA design
www.pufadesign.pl
tel.: +48 884 68 78 88
e-mail: sklep@pufadesign.pl

kaza design sp. z o.o.,  
ul. grunwaldzka 3, 34-300 Żywiec,   
tel. + 48 534 700 030 , tel. + 48 663 856 151  
e-mail: sprzedaz@ordesign.pl
www.ordesign.pl

nesling.Pl
www.nesling.pl
Żagle, rolety, pergole
ul. Litewska 10, 35-302 rzeszów
tel.: 530 509 110, e-mail: bok@nesling.pl



www.ospel.com.pl
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