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Steruj cieniem!
Światowy lider w produkcji żagli, rolet i pergoli 
przeznaczonych do zacieniania strefy relaksu

na tarasie lub w ogrodzie

www.nesling.pl

Żagle przeciwsłoneczne cOOLFiT®

Żagle przeciwdeszczowe dreamsail®

rolety rzymskie poziome cOOLFiT® Harmonica
oraz Pergole neSLinG®

rolety pionowe cOOLFiT®

ramY regulowane Flex FRAme® do markiz
 balkonowYCH





dla architektów, projektantów, designerów

N O W Y
MAGAZYN

Piękno, podobnie jak kreatywność wymaga odwagi. Przed Wami kolejne wydanie NOWEGO MAGA-
ZYNU, pełne inspiracji, którym przyświeca potrzeba wygody oraz zachwyt nad nietuzinkowymi roz-
wiązaniami. Przez lupę przyglądamy się trendom, których możecie być pewni. Ponadczasowy de-
sign jest oparty na prostych liniach, harmonijnych kształtach i starannie wykonanych detalach oraz 
odważnych kolorach, w tym zwłaszcza inspirowanych Classic Blue, Living Coral i Forest Biome. Wy-
soka jakość zastosowanych materiałów wykończeniowych odsyła bezpośrednio do natury, a tym sa-
mym poprawia jakość życia. Otaczanie się drewnem, kamieniem, naturalnymi tkaninami gwarantuje 
poczucie bezpieczeństwa i przytulność, to dzięki nim doświadczamy wszechobecnego piękna. Ilość 
jest zastępowana przez jakość oraz głęboką świadomość roli oryginalności i szacunku dla przeszło-
ści. Miejsce bezosobowych, masowych propozycji przejmują bardziej emocjonalne formy i wzory szy-
te na wymiar danej realizacji, które kryją w sobie zaskakujące pierwiastki. Moda ma charakter indywi-
dualny i dla każdego znaczy coś zupełnie odmiennego. Nie ma wątpliwości, że przed współczesnym 
wzornictwem stawia się nowe wymagania i kładzie się nacisk na zaspokojenie bardzo wyszukanych 
potrzeb klientów. W efekcie nie ma jednego dobrego, uniwersalnego rozwiązania. Największym wy-
zwaniem w dziedzinie projektowania okazuje się uwypuklenie we wnętrzach osobowości domowni-
ków. Liczy się dialog, który ma na celu znalezienie wspólnego mianownika dla wielu aspektów – za-
równo tych praktycznych, jak i wyłącznie estetycznych. Nie ma wątpliwości, że głos mają przedmioty i 
elementy wyposażenia, które z szacunkiem wspominają minione epoki i nawiązują do nich. Jesteśmy 
świadkami zmian na lepsze i ciekawsze… Zapowiada się bardzo inspirujący sezon. 

Redaktor naczelna
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Must have 
Meble, światło i dekoracje w nieoczywistej formie.

Apartament w stylu gwiazdy rocka
Nieszablonowe wnętrze potraktowane z twórczym i żartobliwym podejściem.

polscy mistrzowie kreacji 
Artyści patrzący na świat pod innym kątem.

Autentyczność w projektowaniu
Stawianie na umiar i tworzenie miejsca dla kreatywności inwestora.

classic Blue
Kolor roku 2020 – wyciszający i zachęcający do wyjścia poza ramy oczywistości.

Living coral
Barwa radości, energii i natury, łącząca nas ponownie ze sobą i środowiskiem.
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4 2Forest Biome
Kolor wprowadzający powiew tajemniczości i nastrojową aurę lasu 
o zmroku.

Design z misją
Dający konsumentom nie tylko produkt, lecz także możliwość wyboru 
istotnych wartości.

stół w roli głównej
Często najważniejszy mebel we wnętrzu – skupiający mieszkańców 
i tworzący dom.

trendy w kuchni
Centralny i wielofunkcyjny punkt domu zaprojektowany tak, aby się  
wyróżniać.

czy w sypialni design budzi się ostatni?
Miejsce, w którym się zaczyna i kończy się dzień, powinno być  
spersonalizowane.

różnorodność bieli
To uniwersalne tło dla kolorów lub motyw przewodni całej aranżacji.

elastyczność, organiczne inspiracje  
i work-life balance 
Nowe kierunki w projektowaniu przestrzeni biurowych.

Made in poland
Polski design świetnie sobie radzi na arenie międzynarodowej, zdobywając 
tam mocną pozycję.

idea + forma
Propozycje łączące niesztampowy i elegancki wygląd z funkcjonalnością.

co, gdzie, kiedy?
Wydarzenia ze świata designu będące pomostem między projektantami a mi-
łośnikami trendów.

polecane adresy



Światło delikatnie roz-
proszone przez szklane, 
mleczne klosze, przenika-
cjące przez misterne kon-
strukcje lamp kreuje we 
wnętrzu dokładnie taki na-
strój, jakiego oczekujemy. 
Doceń jego rolę!

Must 
Have

www.nowymagazyn.pl
moda TRENDY8

Lampa
Buddy

Wyróżnia się pomysłowym, minima-
listycznym designem. Smukła kon-

strukcja w stalowym kolorze ciekawie 
komponuje się ze szklanym kloszem 

o mlecznym zabarwieniu. Ta propozy-
cja równie dobrze sprawdzi się 

w salonie czy biurze, jak i sypialni. 
349 zł, MARKSLÖJD, 

www.markslojd.pl

Clizia
Lampa Clizia przykuwa uwa-

gę swoim nowoczesnym 
i niekonwencjonalnym desi-
gnem. Transparentne i asy-

metryczne wykończenie bez 
wątpienia nada każdemu po-

mieszczeniu oryginalność  
i urok. 

819 zł, WESTWINGNoW,
www.westwingnow.pl

Ze
pp

eli
n

Elastyczna lampa 
Zeppelin 

z ledowym źródłem 
światła. 

TAR,
www.euforma.pl

Orbital

Lampa Normann Copenhagen Bau  
inspirowana architekturą Bauhausu, 
wielkość 44 x 57,5 cm. 
730 zł, NoRMANN CopENhAGEN,
www.czerwonamaszyna.pl

Zabawne, kolorowe lub bia-
łe ujęcie światła. Lampa stoją-

ca, której ostateczny wygląd za-
leży od Ciebie. Klosze to wielo-

kształtne szklane elementy, każ-
dy w innym kolorze lub zupeł-

nie białe. 
foSCARINI,

www.atakdesign.pl

Ba
u

Kolekcja Urban to lampy o nowo-
czesnej, lekko industrialnej formie. 
Na mosiężnej konstrukcji osadzono 
kule ze szkła murano. Lampa daje 
rozproszone, subtelne światło.  
VENICEM,
www.mesmetric.com

Urban 
Floor 3



Biurko – mebel, przy którym którym powstają ge-
nialne i oryginalne projekty. Jego niebanalny, a przy 
tym subtelny wygląd ułatwi pracę i zainspiruje zasia-
dającego przy nim twórcę.

Must Have

Ghost 
Proste kształty i minimalistyczne 
wzornictwo, które uzyskano dzięki 
zastosowaniu szkła hartowanego, 
nie tylko podkreślają walory este-
tyczne tego modelu, ale i dają moż-
liwość wykorzystania jego zalet na 
wiele rozmaitych sposobów. Biurko 
Ghost 120 cm antracytowe. 
1489 zł, INVICTA INTERIoR,
www.sfmeble.pl

Naytha 
Ciekawy design i elegancja 
to zasługa kształtu podsta-
wy – pozornie lekka i sub-

telna, w rzeczywistości jest 
stabilna i niezwykle mocna. 
Nogi wykonano ze stali po-
malowanej proszkowo. Szu-
flada i blat są z płyty MDF. 

od 249 zł, SELSEY, 
www.selsey.pl

Vejle 
Biurko Vejle to dwa me-
ble w jednym. Miniregał, 
znajdujący się nad prze-

strzenią roboczą, pozwala 
utrzymać porządek i ład 

podczas pracy czy nauki. 
1938 zł, hÜGLE,

www.hugle.pl

El
g

To element kolekcji „Oslo.” pol-
skiej marki borcas. Konstruk-
cja zainspirowana jest posturą 
łosia, króla skandynawskich la-
sów (stąd nazwa). Blat dębowy 
wykonany z naturalnego forniru. 
2545 zł, boRCAS, 
www.fabrykaform.pl

Novus
Nietuzinkowy design oraz 
wspaniałe uzupełnienie 
każdego wnętrza. 
W kolorze białym świetnie 
pasuje do wnętrz w stylu 
skandynawskim, jak i do 
wnętrz nowoczesnych. 
1969 zł, fRANCKE ART,
www.pakamera.pl

Polar 
Wizualna lekkość skontrastowana 
z wytrzymałymi materiałami, gwa-

rantującymi długie i bezpieczne 
użytkowanie – blat z hartowanego 
szkła o grubości 6 mm, podstawa 

z chromowanej stali. 
690 zł, KARE DESIGN,

www.sfmeble.pl
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Odkryj na nowo urok ce-
ramicznych wyrobów. 
Szczególnie ujmujące są 
te ręcznie wykonywane, 
z limitowanych kolekcji, 
w nieoczywistych kształ-
tach, jakby niedokończone 
przez artystę, który pra-
gnął zachować piękno na-
turalnego materiału.

Must 
Have

Malachite Black 350 ml. Ozdo-
biony efektownym złoto-czar-
nym wzorem. Spód wykończony 
na matowo. Będzie wspaniałą 
dekoracją stylowej jadalni 
i sprawi, że chwila spędzona 
przy herbacie lub kawie stanie 
się naprawdę wyjątkowa. 
43 zł, DEKoRIA,
www.dekoria.pl

Ak
ce

so
ria

  

Kolekcja akcesoriów kuchen-
nych z drewna tekowego. 

hK LIVING,
www.lepukka.pl

Ceramika 
Ta wyjątkowa ceramika wyko-
nywana jest ręcznie w niewiel-
kiej mediolańskiej manufakturze, 
którą prowadzi Rosaria Rattin. 
Niektóre z wazonów należą do li-
mitowanej serii 50 sztuk. 
od 1080 zł, KoSE,
www.mood-design.pl

Ta
ler

ze
 

Ceramiczny zestaw ręcznie 
zrobionych talerzy. Szkliwo 
półmatowe/satynowe w od-
cieniach zieleni. Nadaje się 

do mycia w zmywarce. 
178 zł, poLEpIoNE,
www.art-madam.pl

Sister Sofia 
Wazon z kolekcji Sisters zaprojek-
towany przez Pepa Reverter sta-
nowi hołd złożony kobietom róż-

nych kultur. 
od 1300 zł, boSA,

www.mood-design.pl

Fabelle 
Talerz ozdobny z kolekcji 
Fabelle z autorską ilustracją 
artystki Anny Halarewicz. 
290 zł, VoLA,
www.pakamera.pl

Natasha 
Prostokątny talerz z kamion-
ki o wymiarach 19 x 12 cm. 

Stworzony z myślą o wszyst-
kich miłośnikach ponadcza-

sowej estetyki scandi.  
42 zł, bLo0MINGVILLE,

www.sfmeble.pl

Kubek 



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

100, 20, 0, 0

90, 0, 100, 0

0, 60, 80, 20

czcionka FIESTA

czcionka Barme Reczny

CMYK i czcionki

PURE CONE MEBLE BOLD

PANDORA PIXEL DIVISION PLUS

NARNYA
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Stylowe
meble 

ogrodowe
Bazardo tworzy meble ogrodowe dla osób, które szukają naj-
wyższej jakości, stylowych i ponadczasowych produktów do 
ogrodu, patio czy tarasu. Marka oferuje trzy kolekcje mebli – 
Linea, Anello i Ellisse. Do ich budowy wykorzystała egzotycz-
ne drewno iroko, gatunek charakteryzujący się bardzo wyso-
ką odpornością na warunki atmosferyczne, dzięki czemu tak 
dobrze nadaje się do kolekcji ogrodowych klasy premium. 
Elementy stalowe mebli wykonane są z niezwykle odpornej 
na czynniki zewnętrzne stali austenitycznej 316.

Na rynku debiutuje nowa marka premium mebli ogro-
dowych. Bazardo startuje z trzema kolekcjami dla osób 
ceniących najwyższą jakość produktów, tworzonych 
z dbałością o środowisko naturalne. Premiera marki 
miała miejsce podczas targów Meble Polska 2020, 
które od 25 do 28 lutego odbyły się w Poznaniu.

LINEA LINEA

ANELLO



Do swoich mebli Bazardo używa najwyższej jakości tkanin od 
zagranicznych producentów – amerykańskiej marki Sunbrella 
i włoskiej Mariaflora. Współpraca gwarantuje wysoką estetykę 
materiałów i ich funkcjonalność. Tkaniny tych firm to bowiem 
w 100% barwiony akryl, który dzięki posiadanym właściwo-
ściom świetnie sprawdza się w meblach ogrodowych. Cha-
rakteryzuje się hydrofobowością, a więc zdolnością do od-
pychania cząsteczek wody, która pozwala na utrzymanie po-
wierzchni w czystości i zapobiega jej niszczeniu, odpornością 
na promieniowanie ultrafioletowe, co gwarantuje zachowa-
nie intensywności kolorów przez lata, odpornością na pleśń, 
wodę morską, plamoodpornością i łatwością czyszczenia, 
przepuszczalnością powietrza – materiał „oddycha”, a więc 
nie powoduje efektu pocenia się skóry. Kolekcje Linea i Anel-
lo mają charakter modułowy, co stwarza możliwość tworzenia 
wielu aranżacji i dopasowania ich do indywidualnych potrzeb.
Markę Bazardo stworzyliśmy po to, aby pomóc klientom w wy-
kreowaniu idealnej dla nich strefy wypoczynku. Głęboko wie-
rzymy bowiem w to, że warto żyć tu i teraz, skupiając się na 
tym, co jest naprawdę ważne. Dlatego tak bliska jest nam idea 
slow life. Tworzymy nie tylko produkt, ale przede wszystkim po-
magamy klientom w stworzeniu miejsca, w którym będą czuć 
się komfortowo – mówi Bartosz Zarzycki z Bazardo.

działanie w duchu zrównoważonego rozwoju
Bazardo tworzy swoje meble z poszanowaniem środowiska. 
Dostawcy drewna do Bazardo posiadają certyfikat FSC (Fo-
rest Stewardship Council), co oznacza, że drewno użyte do 
produkcji mebli pochodzi z lasów, w których m.in. chroniona 
jest fauna i flora, a w miejsce wyciętych drzew sadzi się nowe. 
Dostawcy tkanin posiadają natomiast inny ważny międzynaro-
dowy certyfikat – ISO 14001, który gwarantuje, że nadzorują 
oni wpływ swoich procesów, wyrobów i usług na środowisko 
naturalne. Bazardo dba również o recykling materiałów, któ-
rych używa do produkcji mebli.
Startujemy także z akcją „Bazardo – sadzimy drzewa”. Zasadzi-
my drzewo w imieniu każdego klienta, który kupi meble z na-
szej kolekcji. Wierzymy, że warto działać i każdy, nawet mały 
krok, ma duże znaczenie dla środowiska – deklaruje Bartosz 
Zarzycki z Bazardo.

Rynkowy debiut
Premiera marki Bazardo miała miejsce podczas poznań-

skich targów Meble Polska 2020, które od 25 do 28 lu-

tego odbywały się w Poznaniu. Stoisko firmy, zaprojekto-

wane przez Urszulę Kaczmarek.

www.bazardofurniture.com

LINEA ELISSE
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Apartament w stylu 



Mateo właśnie świętuje 18. urodziny swo-
jego zespołu Culcha Candela. To dobry 
czas na wizytę w jego niezwykłym apar-
tamencie. Kiedy przed spotkaniem za-
pytaliśmy, jakie kwiaty mamy zabrać ze 
sobą na sesję zdjęciową, odpowiedział ni-
czym prawdziwa, ekscentryczna gwiaz-
da… „Kwiaty? Bazylię!”. W porządku. Wy-
posażeni w sprzęt fotograficzny i donicz-
kę z bazylią przybyliśmy do apartamentu 
Mateo. Poznajcie jego świat również na 
Instagramie @mateo_berlin.

Apartament w stylu gwiazdy rocka 



Frontman i założyciel grupy Culcha Candela swoje miesz-
kanie dzieli z… około dwudziestoma kobietami. Ich fak-
tycznej liczby nie znamy, ale jedno jest pewne – zostały 
wybrane zgodnie ze świetnym artystycznym gustem. Ścia-
ny mieszkania pokrywa bowiem niesamowita galeria foto-
grafii przedstawiających portrety pięknych bohaterek.
Na pierwszym piętrze znajduje się jedno pomieszcze-
nie, które pełni jednocześnie funkcję kuchni, salonu 
oraz jadalni. Bezpretensjonalne, jasne i niezwykle prze-
strzenne. To właśnie tutaj powstawały utwory z najnow-
szego albumu zespołu.

Dekoracja ścienna 
w ramce, 129 zł, 

WESTWiNG, 
www.westwing.pl

CIRCuS IV

Krzesło, 799 zł, 
WESTWiNG, 
www.westwing.pl

CoMoDoR

moda TRENDY
www.nowymagazyn.pl16



Tuż zza drzwi wejściowych wyłania się wizytówka suk-
cesu zespołu Culcha Candela. Tutaj bowiem wiszą 
wszystkie VIP-owskie bransoletki z każdego koncertu 
Mateo, jaki kiedykolwiek zagrał. Trudno zliczyć, jak wie-
le znajduje się ich po siedemnastu latach koncertowa-
nia na całym świecie.

Sofa rozkładana, 2299 zł, 
WESTWiNG, 
www.westwing.pl

AMARo

Zegar ścienny, 189 zł, 
WESTWiNG, 

www.westwing.pl

VINYL



la, jego charakter i historię życia. Jest jak jego tatuaże 
na rękach. A przede wszystkim ten najważniejszy, z na-
pisem „Nie traktuj siebie zbyt serio”.

Zdjęcia i tekst: Westwing.pl

Pośrodku salonu zwracają uwagę wysokie, wąskie 
schody, pnące się do sypialni. W tym pomieszczeniu 
znajdziesz wszystko. Pluszowego misia, który sąsiadu-
je z Darthem Vaderem z „Gwiezdnych wojen”, imponują-
cą kolekcję sneakersów i kurtki w każdym kolorze. Jest 
też niezwykła toaleta ze ścianami w czarnym kolorze 
i oczywiście… ogromne łóżko. To mieszkanie jest w stu 
procentach autentyczne i oddaje osobowość właścicie-

www.nowymagazyn.pl
moda TRENDY18



Zachwycający efekt 
kamiennej powierzchni

Brodzik 
ISOLA

Wszak nie od dziś wiadomo, że najlepiej od-
poczywa się w otoczeniu natury, więc jeśli 
pragniemy spokoju i wyciszenia, otaczamy 
się roślinami, wyrobami z drewna i kamienia 
bądź imitującymi naturalne materiały. RIHO 
jako świadomy producent wyposażenia ła-
zienkowego wprowadza na rynek nowy 
brodzik prysznicowy Isola, który idealnie 
wpisuje się w opisywany nurt wnętrzarski.
Brodzik Isola zachwyca matową powierzch-
nią o strukturze imitującej kamień. Jego nie-
regularna faktura, poza wrażeniami este-
tycznymi, zapewnia także lepsze właściwo-
ści antypoślizgowe. Dostępny jest w 3 ko-
lorach wzorowanych na naturalnych odcie-

Bez wątpienia jednym z najlepszych 
miejsc do poszukiwania inspiracji 
w urządzaniu i podpatrywania aktu-
alnych trendów są targi wnętrzarskie. 
Podczas ostatnich tego typu wydarzeń 
wyraźnie zaznaczył się zwrot ku wszyst-
kiemu, co naturalne lub mające swój 
początek w naturze. Można także za-
uważyć, że trend ten, początkowo wi-
doczny głównie w strefie sypialniano-sa-
lonowej, teraz na dobre już zagościł 
w przestrzeni łazienkowej.

niach, a ponadto zgodnych z aktualnymi 
preferencjami – ciepła biel, szarość naśla-
dująca kolor surowego betonu oraz ciemny 
antracyt. Znakomity, minimalistyczny design 
brodzika został uzupełniony przez nowocze-
śnie zaprojektowany odpływ, który nawiązu-
je swoim kształtem do liniowych odwodnień 
prysznicowych. Taki detal podkreśla spój-
ność i przemyślany charakter zastosowane-
go wzornictwa.
Wyjątkowo płaski brodzik Isola ma jedynie 
3 cm wysokości. Można zamontować go na 
dwa sposoby – w posadzce, licując jego po-
wierzchnię z podłogą lub stawiając go bez-
pośrednio na posadzce. Do każdego bro-
dzika Isola dołączona jest w zestawie pasu-
jąca kolorem pokrywka odpływu. Zapew-
nia ona wygodny dostęp do ruchomych ele-
mentów syfonu i znacznie ułatwia utrzyma-
nie czystości. Specjalny, dedykowany do 
tego brodzika syfon należy zamówić od-
dzielnie. Isola występuje w wersji kwadrato-
wej lub prostokątnej, w 9 rozmiarach: od 80 
x 80 do 140 x 90 cm.
Brodzik Isola to świetna propozycja do ła-
zienki w niemalże każdym stylu. Klasyczna 
biel brodzika wiele zyska na zestawieniu jej 
z popularną ostatnio białą baterią prysznico-
wą. Kolor antracytowy będzie najlepszym 
wyborem do przestrzeni o charakterze no-
woczesnym, a betonowa szarość sprawdzi 
się we wnętrzach skandynawskich i oczywi-
ście loftowych.

www.riho.pl

BIAŁY SZARY ANTRACYT
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MistrZOWie
KreAcJi

polscy

Ilustratorzy rzeczywistości wyznaczający 
nowe ramy życia i ukazujący nieznane 
dotąd horyzonty.

aGnieszKa Bar 
Absolwentka Wydziału Ceramiki 

i Szkła na wrocławskiej ASP (2007). 

Specjalizuje się w szklanej materii. 

Realizuje projekty w kooperacji z rze-

mieślnikami i ośrodkami szklarskimi 

w Polsce i za granicą.

OWCA – SzKLANA RzEźBA REfLEKSYjNA
Owca przedstawia wizerunek łagodnego, gospodar-
skiego zwierzęcia, wykonany na podobieństwo tro -
feum myśliwskiego. Pusty szklany obiekt może być 
„oswojony” przez komponowanie w miejscu brakują-
cego runa różnorodnej roślinności. Zamiarem artyst-
ki było stworzenie więzi między właścicielem a przed-
miotem i pobudzanie do refleksji na temat roli człowie -
ka i zwierzęcia w codziennych relacjach.

SWEET fEET – ETAżERKI 
NA SŁODKOśCI.
Kolekcja etażerek przeznaczo -
na jest do kreatywnego eks-
ponowania i serwowania prze -
kąsek. Różnorodne wysoko -
ści i niewielkie rozmiary pa-
ter dają możliwość kompono-
wania w dowolne układy. Wy-
konane metodą formowania 
masy szklanej na gorąco przy 
użyciu drewnianych i metalo-
wych narzędzi.

TALERzE MALOWANE RęCzNIE z SERII HOLIDAY HYBRIDS 
Talerze służyć mogą do podawania jedzenia, ale doskonale 

sprawdzą się również jako ciekawa ozdoba ścienna.

MaGdalena Łapińska-rozenbaum
Absolwentka wzornictwa na Warszaw-

skiej ASP. Na co dzień zajmuje się pro-

jektowaniem graficznym, robi ilustra-

cje i projektuje ceramikę oraz porcela-

nę. Uwielbia estetykę lat 60. i moder-

nizm, który pojawia się w różnych od-

słonach w twórczości artystki.

MAGDALENA ŁAPIŃSKA STUDIO

AGNIESzKA BAR

AGNIESzKA BAR

www.nowymagazyn.pl
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zofia strumiłło-sukiennik
Absolwentka Wydziału Wzornic-

twa Przemysłowego na warszaw-

skiej ASP. Projektantka mebli, 

przedmiotów codziennego użytku 

oraz instalacji artystycznych. W la-

tach 2005–2015 pracowała jako 

asystent w pracowni podstaw ko-

munikacji wizualnej na macierzy-

stej uczelni. Odbyła praktykę pro-

jektową w Ikea Almhult w Szwe-

cji. Od 2011 roku tworzy pracow-

nię projektowo-kreatywną wspól-

nie z Anną Łoskiewicz-Zakrzew-

ską o nazwie Beza Projekt zajmu-

jącą się wzornictwem, architektu-

rą wnętrz, projektowaniem mebli 

oraz dedykowanych upominków. 

STOLIK z KOLEKCjI MARBLE fRAGMENTS
Konstrukcja komody jest zbudowana ze stali w złotym ocynku, którego powłoka jednocześnie mieni się tęczowymi kolo -
rami, podkreślając przenikanie barw na szklanych frontach. Mebel został wykonany z wykorzystaniem lanego szkła. Ko -
moda mimo swojej dużej bryły nabiera lekkości przez uniesienie jej na stalowych nogach. Kolor i dynamiczny rysunek na 
szkle harmonizuje z geometrycznym i precyzyjnym charakterem konstrukcji. 

MARMUROWY śWIECzNIK  
z SERII „BROKEN ORDER”
Marmurowy świecznik z serii „Broken  
order” to kontynuacja marmurowej kolek-
cji stolików. Dostępny jest w dwóch wa-
riantach kolorystycznych. Pęknięta kra-
wędź marmuru dodaje mu ekspresji. Si-
likonowa wkładka chroni marmur przed 
gorącym woskiem. Świecznik przystoso -
wany jest do rozmiaru dużego tealighta. 

izaBela BoŁoz 
Izabela Bołoz jest polską projek-

tantką. Studiowała nauki społecz-

ne na Uniwersytecie Wrocław-

skim i Uniwersytecie Zuryskim 

w Szwajcarii, wzornictwo na King-

ston University London, a następ-

nie uzyskała dyplom Design Aca-

demy Eindhoven. W 2011 roku 

założyła w Holandii swoje stu-

dio projektowe. Jej prace to in-

stalacje w przestrzeni publicznej, 

przedmioty oraz wystawy. 

INSTALACjA ILOCzYNY, KOPENHAGA 2016
instalacja iloczyny była pokazana na placu Kongens Ny-
torv w samym centrum Kopenhagi w okresie od maja do 
grudnia 2016 r. Projekt został zamówiony przez kopenha-
skie metro. intersections (PL: iloczyny) to instalacja skła-
dająca się z modułowych obiektów, które można ze sobą 
łączyć. Kompozycja tworzy niekonwencjonalny mebel miej-
ski, który może służyć zarówno do siedzenia, jak i do spon-
tanicznej zabawy.

zOfIA STRUMIŁŁO-SUKIENNIK/BEzA  PROjEKT

STUDIO IzABELA BOŁOz

zOfIA STRUMIŁŁO-SUKIENNIK/BEzA  PROjEKT
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Autentyczność 
w projektowaniu
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Czy każdy projekt musi wyglą-
dać jak z katalogu? Jak za-
projektować wnętrze z charak-
terem, które jest przyjazne dla 
jego mieszkańców? Czyli – 
czym jest autentyczność w pro-
jektowaniu na przykładzie reali-
zacji warszawskiego mieszka-
nia na placu Unii. 70-metrowe 
mieszkanie Magdy, prawnicz-
ki i dziennikarki po godzinach 
oraz Michała, stylisty zlokalizo-
wane jest w zespole budynków 
zaprojektowanych przez Boh-
dana Pniewskiego. To miejsce, 
które w swoim założeniu mia-
ło pozwalać jego właścicielom 
w pełni wykorzystywać chwile 
w nim spędzone.

Zagrożeniem pracy nad projektem przestrzeni pry-
watnej jest wyobrażenie, że trzeba stworzyć komplet-
ne dzieło i na każdy jego fragment mieć jakiś pomysł. 
Przykładowo, jeśli nie zostaną zapełnione wszystkie 
ściany, to pewnie nie została dobrze wykonana praca 
projektanta. Tymczasem lepiej pozostawić wolne ścia-
ny i dać właścicielom możliwość ich zapełnienia.
Podczas projektowania nie należy skupiać się na tym, 
aby wnętrze wyglądało jak spod igły, nie wszystko musi 
być kosztowne i perfekcyjne. Szczególnie dotyczy to 
mieszkań w nowych inwestycjach, gdzie, jeśli uda za-
kłócić się ich idealny stan rzeczy, to można uzyskać po-

mieszczenia, które nie wyglądają na 
sterylne i bezduszne.
Niezależnie, czy ma powstać wnę-
trze minimalistyczne, czy w duchu 
maksymalizmu, w samym proce-
sie projektowania wciąż najlepiej 
sprawdza się zasada, „mniej zna-
czy więcej”. Ważne, by pamiętać, 
że wnętrze projektowane w duchu 
maksymalizmu również powinno 
mieć jedną spójną wizję. I tak, jeśli 
nie stoi za tym konkretny powód, nie 
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ma potrzeby wprowadzania dwuko-
lorowej kuchni, różnych materiałów 
na blat i na ścianę. Czasem umie-
jętność rezygnacji ze zbyt wielu po-
mysłów i wybór jednej osi daje lep-
szy efekt. Ograniczenie w rozwią-
zaniach pozwoli także na skupie-
niu budżetu na tym, aby wybrane 
elementy były lepszej jakości. Wła-
śnie takie podejście zastosowano 
w warszawskim mieszkaniu na pla-
cu Unii. W przypadku kuchni do 
bazy szwedzkiej sieciówki dobra-
ne zostały indywidualnie wykonane 
fronty wysokiej jakości w eleganc-
kim kolorze granatowym, blat z mar-
muru i uchwyty z mosiądzu. W efek-
cie cała zabudowa kuchenna stano-
wi integralną część salonu.
Sposób na autentyczność we wnę-
trzu to podejście do projektowania 
jako naturalnego procesu, w rezul-
tacie którego powstaje przestrzeń 
spójna z charakterem jego miesz-
kańca. Celem powinno być wnętrze 
dla użytkownika, a nie odwrotnie. 
Przestrzeń żyjąca razem z lokato-
rem, a nie idealna próżnia jak spod 
linijki i prosto z katalogu. 

Funkcja w designerskiej formie 

Wolnostojąca wanna z konglomeratu Solid Surface. 
interesujące jest opracowanie rantu, który rozszerza się na 
dłuższych bokach, by maksymalnie zwęzić się u stóp i pod 
głową. Wanna ma idealne rozmiary 160 x 72 cm i zmieści się 
nawet w niewielkiej łazience.  
RiHO, www.riho-limited.pl

WANNA 
oVALDwuskrzydłowe drewniane okno do poddaszy, 

które otwarte przekształca się w balkon. Górna 
część z otwierającym się bezstopniowo do kąta 
45° skrzydłem uchylnym, dolna – wysuwana do 
pionu z barierkami po bokach. 
VELUX, www.velux.pl

bALKoN 
DAChoWY  

VELuX GDL  
CAbRIo®

Wysokie i nowoczesne donice złote, srebrne i miedziane – 
to niezwykle piękne wazony pokryte metalizowaną powło-
ką o wysokim połysku, który daje efekt lustra. Eleganckie, 
dekoracyjne i bardzo lekkie. Z wkładem w zestawie 
HYDROPONiKA, www.sklep.hydroponika.pl

DoNICE 
TuIT ChRoM



zły, mają szczególne znaczenie dla jego mieszkańców. 
Są wśród nich między innymi właśnie odrestaurowany 
stół i kredens, należące wcześniej do babci właścicielki 
mieszkania. Kredens został podzielony na dwie części, 
z których jedna pełni funkcję komody pod telewizor, 
druga etażerki na zastawę stołową. W tym wnętrzu nie 
wszystkie elementy emanują nowością, ale dzięki temu 
nie zostało ono pozbawione swobody i charakteru.

Projekt i tekst: Magdalena Milejska, Odwzorowanie, 
Kuchnia: fronty FR PT na szafkach METOD 

Zdjęcia: Patrycja Stef

Wnętrze zyska na prawdziwości, je-
śli znajdziemy w nim miejsce dla 
przedmiotów z historią, zwłaszcza 
jeśli to one będą stanowić jego oś.
Dla właścicieli mieszkania na placu 
Unii ważne było, aby po przekrocze-
niu progu domu mogli poczuć się 
jak po wejściu do ulubionej kawiar-
ni. Dlatego centralnym elementem 
mieszkania został stół. Zrezygno-
wano tutaj ze zbędnych przedmio-
tów, za to te, które się w nim znala-
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Jedyne na rynku BRAMY, 
OKNA, DRZWI, OGRODZENIA

w systemie Home Inclusive™ 

Home Inclusive to komplementarna oferta produktów  
do Twojego domu. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenie  
w jednym designie, połączone technologią inteligentnego 
sterowania smartCONNECTED dla idealnego efektu 
wizualnego i jeszcze większego komfortu użytkowania. 

smartCONNECTED daje możliwość zdalnego sterowania 
bramami garażowymi i wjazdowymi, oknami tarasowymi 
oraz drzwiami zewnętrznymi z zamkiem elektrycznym  
z każdego miejsca na świecie za pomocą smartfona.

™ 

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

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

CLASSIC
BLUE

PANTONE®

Classic Blue
19-4052

WESTWING



fRANCESCO GUARDI COLLEzIONE – fARBA PERfEKCYjNE KRYCIE W KOLORzE PK 26 GRANAT TINTORETTO

fRANCESCO GUARDI COLLEzIONE
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Zastanawiasz się, dlaczego klasyczny niebieski jest ko-
lorem 2020? Prawdopodobnie dlatego, że oferuje sze-
roką gamę odcieni i w odróżnieniu do wcześniejszych 
faworytów Pantone bardzo łatwo można go dopaso-
wać do niemal każdej stylizacji, nadając jej modny tem-
perament lub podążając za duchem trendu zero waste, 
w trosce o naturę, spróbować znaleźć w domu coś sta-
rego i odkryć na nowo zapomniane poduszki, pledy, 
wazony lub świeczniki. 
Classic blue ma uniwersalną osobowość – może poja-
wić się w każdym zakątku domu lub postaci jednego 
elementu dekoracyjnego. Pięknie komponuje się z róż-
nymi odcieniami beżu, brązu, bieli, czerni i szarości. 
Równie ciekawie wygląda również w towarzystwie to-
nów żółtych, zielonych, fioletowych, różowych lub zło-
tych, a nawet w monochromatycznym sąsiedztwie in-
nych granatów. 



Stylowo 
w kolorze blue

Eleganckie krzesło Kiton charakteryzu-
je lekko odchylone oparcie i wyprofilo-
wane siedzisko. Wykonane z miękkie-

go weluru będzie świetnym dodatkiem 
zarówno do klasycznych, jak i nowocze-

snych wnętrz. 980 zł, 
MiLOO HOME, www.miloohome.pl

KRzESło KIToN

W swojej prostocie idealnie wpasuje się w każde wnętrze, 
a ze względu na swoją kolorystykę jest też absolutnie on-

trend w nadchodzącym sezonie. 879,90 zł, 
WESTWiNGNOW, www.westwingnow.pl

LAMpA WISząCA LED ASTERIA

Wazon OKO malowany kobaltem motywami 
oka, twarzy, rąk. Desenie przywołują lata 60. 
i odwołują się do tradycyjnej porcelany blue 
and white. 1590 zł, 
MALWiNA KONOPACKA,  
www.porcelanowa.com

KobALToWE oKo

MARCIN DEKOR

WESTWING WESTWING
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Classic Blue ma wiele zalet, a najważniejszą jest to, że 
jest odporny na przemijające trendy, nigdy nie wycho-
dzi z mody i ma zwolenników zarówno wśród tradycjo-
nalistów, jak i osób, które zdecydowanie lepiej czują się 
w nowoczesnych lub industrialnych aranżacjach, a na-
wet tych utrzymanych w klimacie glamour. To wprost 
idealny kolor na nową dekadę XXI wieku, który wpro-
wadza ciszę, spokój oraz jest doskonałą bazą dla meta-
morfoz. 
Jeżeli nie planujecie kupować mebli w najmodniejszym 
w tym sezonie kolorze, a chcielibyście odświeżyć wy-
strój swojego salonu lub sypialni, to warto zainwesto-
wać w dodatki. Wystarczy uzupełnić stylizację o niebie-
ski dywan na środku pokoju, lampę lub porcelanę. Bez 
wątpienia Classic Blue sprawdzi się również w łazience. 
Najlepiej, jeśli odcień zostanie wprowadzony w postaci 
akcesoriów, na przykład ręczników, pojemników na ko-
smetyki lub puszek na bibeloty.

Tekst: Dominika Wiewiórska

elegancja maluje się na niebiesko

Wybór koloru Classic Blue na kolor roku 2020 był tak na-

prawdę tylko kwestią czasu. Instytut Pantone, ogłaszając 

ten kolor, silnie akcentuje nadciągające trendy, jakie pano-

wać będą w otaczającej nas ulicznej, jak i salonowej rzeczy-

wistości. Granat, błękit, ultramaryna, a może po prostu nie-

bieski – jedno jest pewne, wszystkie te kolory łączy jeden 

wspólny mianownik – elegancja. Nie od dziś mówi się, że 

niebieski to nowa czerń, dlatego coraz chętniej stosowany 

jest przez projektantów mody, architektów wnętrz czy wi-

zażystów. Classic Blue, nawiązując do natury – granatu nie-

ba i głębi oceanu – wzbudzać może skrajne emocje. Z jednej 

strony ukojenie związane z niekończącą się sferą niebieską, 

z drugiej zaś respekt przed bezlitosnym żywiołem. Kolor 

roku 2020 jest zatem wyrazisty, zwracający uwagę, ale nie 

nachalny i stylowy. Już w XVI wieku wielki malarz i rysow-

nik Jacopo Tintoretto, który był jednym z głównych przed-

stawicieli szkoły weneckiej, wysoko cenił kolor niebieski, ak-

centując nim większość swoich dzieł. Marka Francesco  

GUARDI Collezione, doceniając kunszt wielkiego mistrza 

oraz piękno omawianego koloru, nadała nazwę „Granat 

Tintoretto” jednemu z 40 kolorów z kolekcji ultramatowych 

farb Perfekcyjne Krycie. A Ty jak zaakcentujesz swój styl 

i upodobania? Niebieska torebka, pasek do spodni, cienie do 

powiek, sportowy supercar, a może właśnie kolor ściany?

Bartłomiej Cholewa, marketing manager  

LAKMA SAT Sp. z o.o.,  

www.lakma.pl, www.fguardi.com.pl

WESTWING

WESTWING
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Kiedy ponadczasowa klasyka spotyka się z nowoczesnym
wzornictwem, powstają prawdziwie wyjątkowe formy.

www.rawdecor.pl

KSZTAŁTUJEMY
TRENDY
W ŚWIECIE MOZAIKI



Kiedy ponadczasowa klasyka spotyka się z nowoczesnym
wzornictwem, powstają prawdziwie wyjątkowe formy.

www.rawdecor.pl

KSZTAŁTUJEMY
TRENDY
W ŚWIECIE MOZAIKI
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Różnorodność
bieli



Biel w pewnym uproszczeniu stanowi połącze-
nie wszystkich kolorów. Jest także barwą uni-
wersalną, chętnie wykorzystywaną bez wzglę-
du na panującą modę. Może stanowić tło dla 
soczystych, czasem ekstrawaganckich kolorów 
lub być motywem przewodnim całej aranżacji. 
Trudno przypuszczać, aby ten trend się zmie-
nił. Biel z pewnością pozostanie jedną z naj-
chętniej wykorzystywanych barw w kontekście 
kreowania wystroju wnętrz.

TUBĄDZIN - kolekcja UNIT PlUs

TUBĄDZIN - kolekcja HoUse of ToNes



Nowoczesność i funkcjonalność

Rozwiązanie umożliwiające zainstalowanie drzwi, gdzie 
aluminiowa ościeżnica oraz zawiasy są niewidoczne-ukryte, 
a skrzydła licują się ze ścianą tworząc jedną linię.
EclissE, eclisse.pl

Drzwi 
rozwierane 

ukryte

Okno klapowo-obrotowe wykonane w technolo-
gii rdzenia drewnianego pokrytego ciśnieniowo 
poliuretanem, co zapewnia jego całkowitą od-
porność na wilgoć i trwałość na wiele lat.
VELUX, www.velux.pl

okno Drewniano- 
-poliuretanowe  

VeluX Gpu

Płytka ścienna z kolekcji Macieja Zienia 
w rozmiarze 33 x 90 cm, o błyszczącym wy-
kończeniu i delikatnie niejednorodnej kolory-

stycznie powierzchni. 159,90 zł/m2, 
TUBĄDZIN, www.tubadzin.pl

Scoria white
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Niezmienna popularność bieli we wnętrzach po-
średnio wiąże się z jej działaniem na optykę i nasze 
samopoczucie. Tworzy wrażenie przestronności, 
czystości, a także świeżości. Zmieniająca się moda, 
wykorzystywanie dodatków aranżacyjnych o prze-
różnej kolorystyce skłania także do użycia bieli jako 
uniwersalnego tła. Biel nie musi być jednak nud-
na. W ofercie producentów materiałów wykończe-
niowych znajdziemy setki produktów, z których każ-
dy będzie miał swój wyróżnik – cechę, świadczą-
cą o niewyczerpywalnym bogactwie białego koloru 
i mnogości sposobów jego wykorzystania. 
Wyróżnia ją elegancja. Niezależnie, czy zosta-
je wprowadzona w postaci farby, tynku, tapety czy 
modnych ceramicznych płyt, z mniejszym lub więk-
szym sukcesem spełnia swoją rolę. Jednym z wa-
riantów wykorzystania białego koloru jako elemen-
tu przewodniego aranżacji jest wprowadzenie go 
w postaci marmuru – tego naturalnego lub odtwo-
rzonego z nieco tańszych, łatwiejszych w „obsłu-
dze” i pielęgnacji materiałów. 

Akrylowa wanna wolnostojąca. Wykonana z wysokiej 
jakości akrylu sanitarnego o grubości 5 mm. Będzie 
dumą i ozdobą Twojego salonu kąpielowego. Dostępna  
w 2 rozmiarach: 160 x 75 cm, 180 x 80 cm. 
RIHO, www.riho.pl

wanna inSpire

TUBĄDZIN - kolekcja UNIT PlUs
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W kreowaniu wystroju wnętrz zauważalna jest także co-
raz większa odwaga i chęć wykorzystania dynamicz-
nych, przykuwających uwagę faktur i struktur. Nieregu-
larne powierzchnie, wzory nawiązujące do coraz częst-
szych podróży po świecie (tutaj szczególnie wyróżnia-
ją się śródziemnomorskie inspiracje) doskonale urozma-
icają wysublimowaną ascetyczność bieli. 
W kontekście gry faktur, która wprowadza do przestrze-
ni dynamikę, warto łączyć ze sobą powierzchnie struk-
turalne, polerowane i matowe. W zależności od upodo-
bań, daną powierzchnię możemy wyróżnić pokrywając 
ją produktem o odmiennej fakturze. Wprowadzanie ak-

centów o odmiennej barwie – np. modnego obecnie zło-
ta, także może korzystnie wpłynąć na wizualny odbiór 
aranżacji. 
W dzisiejszych czasach, choć często nie zdajemy so-
bie z tego sprawy, jesteśmy zewsząd otoczeni kolorami. 
Białe wnętrza stanowią azyl, zarówno dla naszych oczu, 
jak i psychiki. Działają one uspokajająco oraz odpręża-
jąco – tworzą z przestrzeni miejsce, w którym po prostu 
czujemy się dobrze. Biel zatem, zarówno pod względem 
estetycznym, architektonicznym, jak i psychologicznym, 
jest rozwiązaniem korzystnie wpływającym na cały sze-
reg aspektów naszego życia.

materiały prasowe firmy Tubądzin 
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Nasze upodobania, dotyczące miej-
sca pracy, tak jak trendy, ulegają dy-
namicznym przeobrażeniom. Millenial-
si oraz wkraczające na rynek pracy po-
kolenie Z identyfikują się z zupełnie in-
nymi wartościami, odmiennymi potrze-
bami oraz - stylem pracy. Odpowiedzią 
na ich oczekiwania są nowe kierun-
ki w projektowaniu przestrzeni biuro-
wych. Jakim wyzwaniom będzie musia-
ło sprostać współczesne biuro?

Elastyczność, 
organiczne 
inspiracje 
i work-life 
balance
– jak wykreować nowoczesną 
przestrzeń pracy?



Rynek pracy vs nowe pokolenie
Szukając przepisu na nowoczesną przestrzeń pra-
cy, trzeba w pierwszej kolejności przyjrzeć się jej użyt-
kownikom i poznać profil przyszłych pracowników. Co-
raz więcej osób, obecnych na rynku pracy, charaktery-
zuje mobilność, wielozadaniowość i możliwość wykony-
wania swojej pracy - zdalnie. W dużej mierze są to indy-
widualiści, którym zależy na rozwoju, kreatywnych wy-
zwaniach i niwelowaniu ograniczeń, narzucanych czę-
sto przez „formalne” biurowce. To, co staje się ważne dla 
współczesnych pracowników, to nie tylko odpowiednie 
wynagrodzenie, ale również zachowanie równowagi po-
między pracą a czasem wolnym, czyli tzw. work-life ba-
lance. Zyskujący na popularności elastyczny tryb pracy 
pozwala zatrzeć im granice, a nowe pokolenie stawia na 
wybór - chce decydować zarówno o miejscu i czasie pra-
cy, formie zatrudnienia, jak i otaczającej przestrzeni. 

The Nest 
- nowoczesny, przeszklony biu-
rowiec przy ulicy Pięknej, za któ-
rego bryłę odpowiada studio ar-
chitektoniczne Grupa5 Architek-
ci, sąsiaduje ze znaną wszystkim 
mieszkańcom stolicy - Halą Ko-
szyki. Osiem kondygnacji i prawie  
2 tys. mkw., wypełnia najlepsze 
wzornictwo i sztuka marblingu. 
W projekcie wykorzystano ce-
nione marki, jak MDD, EGE czy 
Chors. W coworkingu znajdują się 
prywatne biura, przestrzeń wspól-
na, galeria dla concept store’ów, 
a także pomieszczenia, w któ-
rych zapracowani rodzice będą 
mogli pozostawić - pod facho-
wą opieką - swoje dzieci. W war-
szawskim biurowcu spotykają się 
różni ludzie, o odmiennych profe-
sjach, których łączy pasja do pra-
cy, w otoczeniu dobrego designu.

foT. jacek koŁoDZIejskI

foT. jacek koŁoDZIejskI
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re nie tylko zapewniają pracownikom nieco mniej formal-
ną atmosferę, ale jednocześnie proponują otoczenie, po-
budzające kreatywność. To właśnie coworkingi idealnie 
wpisują się w te panujące trendy, ponieważ są miejscami 
pozbawionymi sztywnych ram, formalności i korporacyj-
nego ducha. Elastyczne biura gromadzą w swoich prze-
strzeniach nie tylko pracowników branży kreatywnej, IT 
czy wolnych zawodów, ale są to świetne rozwiązania tak-
że dla start-upów, ze względu na optymalizację kosztów. 
Co ważne, w coworkingach przebywają ludzie różnych 
profesji, o odmiennych pasjach, których łączy nieszablo-
nowe podejście do miejsca pracy. Te „międzybranżowe” 
spotkania to również szansa na nawiązanie kontaktów 
biznesowych - w przyjaznym i inspirującym otoczeniu.

Nowe oblicze rynku biurowego 
Aktualne trendy w projektowaniu 
wnętrz biurowych próbują odpo-
wiadać na potrzeby pracowników 
i wprowadzać standardy, zgodne 
z ich wizją. Eksperci podkreślają, 
iż odchodzimy od tradycyjnej for-
muły biura oraz dotychczasowej 
struktury i kultury pracy. Przewi-
dują też zmierzch rozwiązań typu 
open space, które często w spo-
sób negatywny wpływają na pro-
duktywność. Ich przeciwieństwem 
są zróżnicowane przestrzenie, któ-

NIska RoZDZIelcZość



 
Nowa formuła coworkingu 
W kreowaniu nowoczesnych miejsc 
pracy kluczowe jest umożliwienie 
budowania relacji.  To ich szukają 
współczesne pokolenia, dla których 
praca to nie tylko tabele w Excelu, 
ale przede wszystkim - ludzie. Co-
working, jak sama nazwa wskazuje, 
to przestrzeń, w której możemy po-
znać innych i nawiązać z nimi spon-
taniczne relacje biznesowe. Będąc 
jednak na co dzień w takim miejscu 
potrzebujemy czasem także prze-
strzeni odosobnienia, dlatego archi-
tekci uwzględniają w swoich projek-
tach zindywidualizowane potrzeby.
“Ważne jest to, aby stworzyć prze-
strzeń autentyczną i harmonijną, 
bo tylko wtedy będziemy się w niej 
dobrze czuć. Pozytywna relacja to 
taka, gdzie jest obecny balans mię-
dzy spokojem a intensywnością - 
dlatego bardzo lubimy organiczne 
struktury, bo można je długo oglą-
dać. Z jednej strony są one boga-
te, ale jednocześnie mają w sobie 
spokój. Taka równowaga jest istot-
na przy realizacjach typu cowork” 
wyjaśnia Anna Łoskiewicz z Beza 
Projekt, współautorka coworkingu 
The Nest.

foT. jacek koŁoDZIejskI foT. jacek koŁoDZIejskI
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Atmosfera pracy
Wyzwaniem w projektowaniu cowor-
kingów jest brak sprecyzowanej gru-
py przyszłych użytkowników tej prze-
strzeni to miejsca, w których przeby-
wać będą osoby o różnych gustach 
i potrzebach. Warto więc postawić na 
uniwersalne rozwiązania, ale ostroż-
nie! Stąd już tylko krok do zachowaw-
czości i nudy. Dziś co-workerzy zwraca-
ją uwagę już nie tylko na lokalizację ta-
kiego miejsca czy jego ofertę, ale także 
walory wizualne. Ważny jest design, ja-
kość materiałów oraz względy technicz-
ne, tj.: światło, akustyka i jakość powie-
trza – wszystko na rzecz well-beingu, 
czyli komfortu pracowników. 
„Dzisiejsze biura muszą być estetyczne, 
bo spędzamy w nich dużo czasu - go-
dziny pracy powinny być inspirującym 
doświadczeniem, a nie nudnym obo-
wiązkiem. Jednocześnie całość musi 
być harmonijna i dopracowana w taki 
sposób, aby nie rozpraszać naszej uwa-
gi i nie drażnić zmysłów. Miejsce pracy 
powinno zapewnić nam możliwość roz-
woju, stymulować do działania, ale jed-
nocześnie oferować przestrzenie, w któ-
rych zrobimy sobie przerwę, wypijemy 
kawę i po prostu będziemy cieszyć się 
pomieszczeniem, w którym przebywa-
my” – podsumowuje Anna Łoskiewicz. 
Projektowanie takich wnętrz to nie tylko 
aranżacja mebli, ale również stworzenie 
spójnej koncepcji, która przełoży się na 
ostateczny efekt i atmosferę.

Tekst: Radosław Pabijan 
Carpet StudiofoT. jacek koŁoDZIejskI
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Coraz częściej na międzynarodowych wydarze-
niach możemy zobaczyć nasze polskie marki. Wie-
le z nich świetnie radzi sobie na zagranicznych ryn-
kach i są najlepszą wizytówką polskiego wzornic-
twa. Od lat obserwujemy, jak na znaczeniu zyskuje 
polski design. Każdego roku powstają nowe marki, 
produkty wiele z nich pozostaje z nami na lata, sta-
nowiąc przy tym symbol polskiego designu.

kRZesŁo koWalskIeGo 2  |  B. & c. koWalscY  |  NoWY moDel
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Made in Poland 
czyli nie mamy czego się wstydzić!



Można zacząć od tego, że polski design ma się do-
brze, a nawet bardzo dobrze. Skąd takie twierdze-
nie? Składa się na nie wiele aspektów. Stale powsta-
ją nowe marki, a przy tym projekty. Dodatkowo pol-
scy projektanci zaczynają być doceniani na arenie 
międzynarodowej. A najważniejsze – pojawia się co-

raz więcej entuzjastów polskiego 
designu i meble, oświetlenie, czy 
dodatki coraz częściej możemy 
spotkać w naszych domach. 
Rodzimy rynek daje wiele przy-
kładów tego, jak jest otwarty na  

ReGaŁ oZW  |  NoWY moDel

DeBoWa komoDa WIDeY kooBIk  |  TalUko  |  GooD IsIDe



polskich projektantów. Mamy li-
czące się w branży konkursy jak 
Must have, Top Design Award 
czy Dobry Wzór. Coraz więcej 
wydarzeń. I tu możemy je po-
dzielić na wydarzenia targowe 
jak Warsaw Home, czy 4 Design 
Days oraz festiwale: Arena De-
sign, Łódź Design Festival, czy 

Gdynia Design Days. Nie pozostają daleko w tyle 
wydarzenia na mniejszą skalę – Wzory, czy Targi 
Rzeczy Ładnych. Każde z tych wydarzeń bije swo-
je własne rekordy – w ilości pokazanych projek-
tów, czy marek, ale też osób odwiedzających. To 
tak naprawdę tylko potwierdza, że jesteśmy cie-
kawi co się dzieje na naszym rynku. Kolejna kwe-
stia to widoczna liczba sklepów stacjonarnych, któ-
re w swojej ofercie mają właśnie polskie wzornic-

#WYBIeRamPolskIDesIGN Na WaRsaW Home
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#WybieramPolskiDesign to ogól-
nopolska kampania, której celem 
jest promowanie młodych, polskich 
marek. Do projektu zaproszono  
10 producentów mebli oraz oświe-
tlenia, którzy wpisują się w defi-
nicje „dobrego, polskiego desi-
gnu”. Funkcjonalność, unikato-
wość wzornicza, jakość materia-
łów oraz made in Poland. Chce-
my pokazać, że polski design 
jest w świetnej formie i na wycią-
gnięcie ręki. Każdy z nas może 
mieć taką perełkę w swoim domu. 
Organizatorami kampanii jest  
PLN Design oraz GOOD INSIDE.

Do m komoDa H loNG  |  GooD IsIDe

TaBoReT ImUGo  |  NoWY moDelBIURko GRafo  |  HeNNIl |  GooD IsIDe



two. Mocną pozycję mają też sklepy internetowe.   
A jaki jest polski design? Jaka jest jego unikato-
wość? Słowem klucz powinna być „świadomość”. 
Powstają projekty ciekawe wzorniczo, bardzo do-
bre jakościowo a co więcej funkcjonalne. Coraz 
częściej nasi projektanci zyskują uznanie na are-

nie międzynarodowej. Wygrywają 
w konkursach, zasiadają w jury, 
prowadzą swoje wykłady. Dziś 
Tomek Rygalik, czy Oskar Zięta 
to najlepsza wizytówka polskiego 
designu na świecie. Polski design 
jest niezwykle ciekawy, zarów-
no ten z lat 50., 60., czy współ-
czesny. Każdego roku powstają 
w Polsce nowe marki, nowe pro-
jekty. Gdzie ich w takim razie szu-
kać? Jak do nich dotrzeć? Entu-
zjaści designu, którzy śledzą no-
wości, zawsze są na bieżąco w te-
macie, a inni? Jak do potencjal-
nych Klientów mają dotrzeć mło-
dzi projektanci? W tym wszyst-
kim ma pomóc kampania #Wy-
bieramPolskiDesign, której celem  
jest promowanie młodych, pol-
skich marek. Do projektu wybra-
no dziesięć polskich marek o któ-
rych przez cały rok będzie głośno 
w prasie oraz internecie.

Tekst: Magda Skibka
PLN Design
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design i funkcjonalność

moza black



1. Pralka Haier HW80-BP1439. Pralka o klasie energetycznej A+++ i pojemności 8 kg, zapewniająca profesjonalne efekty prania w domowych warunkach. Z funkcją prania parowego, systemem 
antybakteryjnym ABT®, oraz szybkim 15-minutowym programem prania. Cicha i energooszczędna. Od 1599,99 zł, HAiER, www.haier-europe.com/pl_PL 

2. Drzwi przesuwne bezościeżnicowe. Nowa koncepcja montażu drzwi przesuwnych z wykorzystaniem kasety Syntesis® niewymagającej zastosowania drewnianych ościeżnic i opasek maskują-
cych. Dzięki temu panel drzwiowy dyskretnie umieszczony jest w systemie przesuwnym, efektem czego jest nowoczesny design z zastosowaniem najnowszej technologii. ECLISSE, eclisse.pl 

3. Farba o efekcie aksamitu FrancescO GUARDI Collezione w kolorze kobaltowym. Subtelnie rozświetla wnętrze, nadając ścianom efekty kolorystyczne i wrażenia dotykowe zbliżone do 
tych, jakimi charakteryzowały się antyczne materiały obiciowe w Damaszku. FRANCESCO GUARDI COLLEZIONE, www.fguardi.com.pl 

4. donicE KUBE. Odporność na warunki atmosferyczne sprawia, że mogą być stosowane przez cały rok jako donice ogrodowe koło domu, donice na taras i balkon. Dobrze będą się również prezen-
tować w otoczeniu firm, restauracji, kawiarni i w przestrzeni miejskiej (np. parki, skwery). Dostępne w wielu rozmiarach i kolorach. HYDROPONIKA, www.sklep.hydroponika.pl

5. Odkurzacz HOOVER H – FREE 500. Bardzo lekki pionowy odkurzacz bezprzewodowy. Wyposażony w bezszczotkowy silnik H-LAB, który zapewnia bardzo dużą siłę ssania. W zestawie znajdują 
się specjalne szczotki, np. do sprzątania samochodu, usuwania sierści zwierząt, czyszczenia twardych podłóg czy miękkich mebli. Czas pracy odkurzacza na jednym naładowaniu do 40 minut. Wy-
posażony w funkcję Wi-Fi. 899 zł, HoovER, www.hoover.pl/pl_PL  

6. Koc CAPRICE. Kolekcja miękkich, delikatnych i puchowych koców CAPRICE to właściwe rozwiązanie, żeby dodać kolorytu, tekstury i ciepła do wyglądu naszego mieszkania, zarówno tradycyjne-
go, jak i tego urządzonego w niekonwencjonalnym stylu. Przyjemne i niezwykle miłe w dotyku mikrowłókno zapewni Ci komfort oraz ciepłe chwile podczas relaksacji oraz osłoni Cię w chłodne je-
sienne wieczory. Od 16,90 zł, TENDINA, www.tendina.pl

7. Home Inclusive 2.0. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia w jednym designie. Perfekcyjne połączenie stylistyczne bramy garażowej i wjazdowej, okien, drzwi wejściowych, a nawet drzwi bocznych – 
w różnych zestawach. Dużą rolę w kolekcji odgrywa kolor – 16 barw strukturalnych z efektem trójwymiarowości. WIśNIOWSKI, www.wisniowski.pl 
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8. KOLEKCJA ELLISSE. Ellisse to jedna z trzech kolekcji mebli ogrodowych premium marki Bazardo Furniture. Zastosowane drewno iroko, stal austenistyczna 316 oraz najwyższej klasy tkaniny gwa-
rantują odporność na działanie czynników atmosferycznych, słońca i wody morskiej. BAZARDO, www.bazardofurniture.com 

9. Farba lateksowa PERFEKCYJE KRYCIE z kolekcji Francesco GUARDI w kolorze PK 37 – Laguna wenecka. Tworzy ultramatowe powierzchnie odporne na szorowanie (I klasa odporności wg 
normy PN EN 13300). Nie chlapie podczas malowania, bardzo dobrze kryje i jest przyjazna alergikom. FRANCESCO GUARDI COLLEZIONE, www.fguardi.com.pl 

10. Farba o efekcie rosy. Farba dekoracyjna do ścian tworząca wspaniałą grę światła, barwne refleksy i wyjątkowy efekt zbliżony do mikrokropelek rosy. 126 zł/1 l, FRANCESCO GUARDI 
COLLEZIONE, www.fguardi.com.pl 

11. Bramy segmentowe Prime. Automatyczna brama segmentowa dopracowana w każdym szczególe. Jej skrzydło tworzy oryginalny panel INNOVO o grubości 60 mm, wypełniony pianką poliure-
tanową. Przemyślany system uszczelnień zapobiega stratom ciepła w newralgicznych punktach montażowych. WIśNIOWSKI, www.wisniowski.pl 

12. Mozaika Flabellum Marble Mat w kolorze marmuru. Jeden z najchętniej wybieranych przez architektów model płytek. Mają one bardzo subtelną poświatę i idealnie gładką powierzchnię. 
Sprzedawane są w plastrach o wymiarach 300 x 270 mm, co ułatwia ich układanie na ścianach. 49,95 zł/plaster, RAW DECOR, www.rawdecor.pl 

13. PŁYTA AFRYKAŃSKA. Płyta z betonu architektonicznego w stylu afrykańskiej sawanny, przypomina także nieco strukturę skóry słonia, charakterystyczne nacięcia dają bardzo naturalny efekt. 
Płyty idealnie nadają się do wnętrz, jak i na elewacje zewnętrzne. Wyjątkowy wzór doda ciepła, egzotyki i charakteru każdemu wnętrzu. 199 zł/szt., ELKAMINO DOM, www.elkaminodom.pl

14. Perfekcyjne krycie. Ultramatowa Farba lateksowa. Dostępna 42 kolorach inspirowanych włoską kulturą, farba do ścian klasy premium o bardzo wysokim stopniu matowości i właściwościach 
kryjących. 47,99 zł/2,5 l, FRANCESCO GUARDI COLLEZIONE, www.fguardi.com.pl 

15. DESZCZOWNIA Moza Black. Czarna, matowa powłoka linii Moza powstaje w innowacyjnym procesie produkcyjnym, na który składa się kilkanaście etapów. Dzięki temu jest wysoce odporna na 
uszkodzenia i przyjemna w dotyku. Deszczownia Moza Black jest sprzedawana w zestawie z termostatyczną baterią wysokiej jakości. KFA ARMATURA, www.kfa.pl 

9.

11.

8.

15.



co, gdziE, kiEdy?
Prezentujemy najciekawsze wydarzenia ze świata designu – będące pomostem między artystami, projektantami 

a miłośnikami najnowszych trendów, których nie można przegapić. 

Green Days 
8–10 października 2020

Green Days to Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. 
Niezwykła formuła Green Days umożliwia odwiedzającym aktyw-
ne uczestnictwo w ramach wydarzeń targowych. Będąc z nami 
8–10 października 2020, będziesz mieć gwarancję poznania tren-
dów i nowości rynkowych, zdobycia lub pogłębienia wiedzy oraz 
nawiązania relacji biznesowych. Targi są idealnym miejscem na 
dzielenie się doświadczeniem i zdobycie kontrahentów. Ostatnią 
edycję Green Days odwiedziło prawie 19 000 osób. Siła targów ro-
śnie z roku na rok. Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do 
kontaktu i udziału w targach w roli wystawcy. Tych, którzy są pa-
sjonatami ogrodnictwa, także zachęcamy do odwiedzenia targów. 
Przygotowalismy szereg atrakcji, a pośród nich: Bonsai Show, Po-
kazy Arborystyczne oraz Przycinanie roślin z Dominikiem Strzel-
cem. W prostej nawigacji na terenie hal targowych pomogą stwo-
rzone na to wydarzenie salony tematyczne, nawiązujące do naj-
istotniejszych kwestii związanych z ogrodem: Salon Architektury 
Krajobrazu, Salon Ogrodniczy, Salon Mebli Ogrodowych, Salon 
Florystyczny, Salon Techniki Ogrodowej oraz Salon BBQ.

www.greendaysexpo.com

12. edycja konkursu 
VASCO Integracja 2020 

Firma VASCO Group już od 14 lat organizuje konkurs VASCO Integra-
cja dla architektów i projektantów wnętrz.
Obecnie trwają zgłoszenia do 12. edycji konkursu, w którym na zwycięz-
ców czekają wyjątkowe nagrody w postaci licencji programów do projek-
towania, sesje fotograficzne, statuetki CALLO czy udział w prestiżowych 
kursach branżowych. 
Konkurs jest prowadzony w czterech kategoriach: 
Kategoria 1 – projekt zrealizowany 
Kategoria 2 – projekt koncepcyjny
Subkategoria – projekty studencki 
Jedynym warunkiem determinującym udział w powyższych kategoriach 
jest zastosowanie w projektach grzejników VASCO.
Kategoria 4 – INNOWACJE. To nowa kategoria, nad którą patronat mery-
toryczny sprawuje Stowarzyszenie Architektów Wnętrz. Jej przedmiotem 
będzie projekt KONTENEROWEGO DOMKU LETNISKOWEGO.
31 marca 2020 br. – termin rejestracji do konkursu. 
30 kwietnia 2020 br. – termin nadsyłania prac konkursowych.

Więcej informacji o konkursie na stronie: 
www.vascoart.pl/konkurs

www.nowymagazyn.pl
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REKLAMA

Konferencje Zielona 
Przyszłość

Konferencje Zielona Przyszłość skierowane do architektów 
krajobrazu już za nami.
Frekwencja spotkań wskazywała, że temat jest ważny i potrzebny. 
Zaproszeni prelegenci poruszyli istotne tematy związane ze śro-
dowiskiem, w którym żyjemy. Mówiliśmy o inicjatywie ogrodów 
społecznych, mającej na celu stworzenie miejsc pełnych ziele-
ni w betonowych miastach. O tym, jak łąki kwietne wprowadzają 
w miasto kolor, służą bioróżnorodności i wpływają pozytywnie na 
wizerunek miasta. Jakich materiałów użyć do tworzenia dachów 
zielonych i o ich niekończącej liście zalet. Przedstawiliśmy kon-
cepcje inwestycji realizowanych w miastach zaprojektowanych 
w celu aktywizacji ich mieszkańców. Architekci krajobrazu mie-
li okazję uczestniczyć w wykładach poruszających aktualne oraz 
nurtujące ich tematy i uzyskać odpowiedzi na wiele pytań. Cie-
szy nas, że możemy przyczynić się do szerzenia inicjatywy aktyw-
nego uczestnictwa w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej. 
To były bardzo ważne tematy dotyczące odpowiedzialności, jaka 
spoczywa na nas wszystkich, by otoczenie, w którym żyjemy, było 
zrównoważone z zachowaniem symbiozy pomiędzy miastem 
a jego mieszkańcami. Kolejne zaplanowane spotkania przed 
nami, widzimy się ponownie w drugiej połowie roku.

www.virtus.com.pl



HOME & GARDEN 
lato pełne inspiracji

Weź udział w pokazach florystycznych, warsztatach z gwiazdą  programów telewi-
zyjnych – Darkiem Stolarzem i zainspiruj się na lato! Zobacz bogatą ekspozycję wy-
stawienniczą na HOME & GARDEN! 4–5 lipca w G2A Arena w Jasionce k. Rzeszo-
wa wielki blok targowy poświęcony ogrodnictwu i aranżacji wnętrz! Przeszło stu wy-
stawców zaprezentuje szeroki i różnorodny asortyment produktów wnętrzarskich i ogrodni-
czych. W najnowocześniejszym na Podkarpaciu obiekcie wystawienniczym każdy uczest-
nik targów będzie mógł zobaczyć oraz zakupić produkty przydatne do ogrodu czy wnętrza. 
Z myślą o popularyzacji florystyki i ogrodnictwa powstała konferencja The Power of Flower 
uwieńczona Kwiatowym Show w Dolinie Lotniczej. Na scenie będzie można zobaczyć takie 
gwiazdy, jak: Tomasz Max Kuczyński czy Piotr Marzec. Warsztaty z projektowania to jedna 
z największych atrakcji Home & Garden. Uczestnicy wydarzenia  poznają m.in. tajniki aran-
żowania małych mieszkań czy wnętrz w stylu industrialnym. W tym roku otworzy się również 
niezwykle popularna STREFA ARCHITEKTA, w której projektanci wnętrz bezpłatnie udzie-
lać będą porad architektonicznych.

www.g2aarena.pl 

Komunikacja 
czy porozumienie?

Za nami 17. edycja OKK! design, cyklu spotkań zrzeszających architektów, projektan-
tów, pasjonatów dobrego wzornictwa, dziennikarzy oraz najlepsze marki wnętrzar-
skie. Tym razem motywem przewodnim wydarzenia było hasło Komunikacja, a jako 
gość specjalny wystąpił wybitny językoznawca prof. Jerzy Bralczyk. Warszawskie spo-
tkanie zainicjowane przez Olgę Kisiel-Konopkę, zgromadziło ponad 200 uczestników.
9 marca, w przestrzeni Mysia 3, gości, partnerów i patronów OKK! design powitała Olga Ki-
siel-Konopka, właścicielka agencji OKK! PR oraz pomysłodawczyni spotkania. Część mery-
toryczną poprowadziły Dominika Olszyna, redaktor związana z WP Dom oraz „Vogue Pol-
ska” oraz Ewa Mierzejewska znana dziennikarka. Jako pierwsza zabrała głos Aneta Konow-
rocka, marketing coordinator hiszpańskiej marki Cosentino, która przedstawiła zgromadzo-
nym najnowszą koncepcję wielkoformatowych płyt The Collection Dekton 2020. Następnie 
Ewa Barej z firmy Vasco Group na przykładzie grzejników marki Vasco opowiedziała o tym, 
co i w jaki sposób możemy komunikować designem. Przypomniała też przybyłym na spo-
tkanie architektom i projektantom wnętrz o trwającym konkursie VASCO Integracja 2020.

www.okkdesign.pl

sztuka-architektury.pl

sztuka-wnetrza.pl

sztuka-krajobrazu.pl

ksa24.pl

krytyka-architektury.info

Szukaj nas na:

WEBINARIA
ARCHITEKTONICZNE

REKLAM
A





TARGOWISKO RÓŻNOŚCI
9 design  
www.9design.pl
ATAK design  
www.atakdesign.pl
BOnAMi  
www.bonami.pl
czerwOnA MAszynA  
www.czerwonamaszyna.pl
deKOriA  
www.dekoria.pl
eclisse  
www.eclisse.pl
eufOrMA  
www.euforma.pl
fABryKA fOrM  
www.fabrykaform.pl
HAier  
www.haier-europe.com
KAsPersKy  
www.kaspersky.pl
le PuKKA  
www.lepukka.pl
MArKslÖJd  
www.markslojd.pl
MesMeTric  
www.mesmetric.com
MOOd design  
www.mood-design.pl
OKK  
www.okkpr.pl
PAKAMerA  
www.pakamera.pl
POrcelAnOwA  
www.porcelanowa.com

TendinA  
www.tendina.pl
wesTwing nOw  
www.westwingnow.pl
velux  
www.velux.pl

Ściany i podłogi
elKAMinO dOM  
www.elkaminodom.pl
finisHPArKieT  
fABryKA PArKieTów  
www.finishparkiet.com.pl
frAncescO guArdi cOlle-
ziOne  
www.fguardi.com.pl
lAKMA  
www.lakma.pl
rAw decOr
www.rawdecor.pl

Meble
BAzArdO furniTure  
bazardofurniture.com
HAPPy BArOK  
www.happybarok.pl
MAde fOr Bed  
www.madeforbed.com
MilOO HOMe  
www.miloohome.pl
nOMeT  
www.nomet.pl
nOTi  
www.noti.pl

PlAneTA design  
www.planetadesign.pl
PufA design  
www.pufadesign.pl
selsey  
www.selsey.pl
sOfT line  
www.atakdesign.pl
TOn  
www.ton.eu
vOx  
www.vox.pl

Kuchnia i łazienka 
frAnKe  
www.franke.pl
HOOver  
www.hoover.pl
KfA ArMATurA  
www.kfa.pl
PeKA  
www.peka.pl
riHO  
www.riho.pl
Tubądzin  
www.tubadzin.pl

WOKÓŁ DOMU
HydrOPOniKA  
www.sklep.hydroponika.pl
nesling  
www.nesling.pl
WiŚniOWSKi 
www.wisniowski.pl

www . n ow ym ag a z y n . p l

dla architektów, projektantów, designerów

N O W Y
MAGAZYN

Jesteś architektem lub dekoratorem wnętrz?

POLECANE ADRESY

DW@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.pl, www.grupadobrydom.pl

1(12)2020

WYDaWca

WiŚniOWSKi Sp. z O.O., S.K.A.
Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy 
tel. 18 447 71 11, faks 18 447 71 10
www.wisniowski.pl

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

REDAKTOR NACZELNA
Dominika Wiewiórska | dw@grupadobrydom.pl 

REDAKCJA 
Joanna Lubiniecka | jl@grupadobrydom.pl
Sylwia Przytuła | sp@grupadobrydom.pl
redakcja@grupadobrydom.pl, tel. 17 852 52 20

OPRACOWANIE GRAFICZNE  
Rafał Koziarz | rk@grupadobrydom.pl
Grzegorz Piwko | gp@grupadobrydom.pl
Anna Brodziak | ab@grupadobrydom.pl

DYREKTOR BIURA REKLAMY 
Krzysztof Babiarz | kb@grupadobrydom.pl | tel. 17 852 52 20

DYREKTOR DS. KOORDYNACJI
Dorota Prokopiak | dp@grupadobrydom.pl | tel. 17 852 52 20

ASYSTENT DS. MARKETINGU
Małgorzata Lomper | ml@grupadobrydom.pl | tel. 17 852 52 20 

KOLPORTAŻ 
Mirosław Trawka | rzeszow@grupadobrydom.pl 

DZIAŁ IT 
it@grupadobrydom.pl  

KSIĘGARNIA INTERNETOWA 
www.dobre-produkty.pl | tel. 17 852 52 30, 601 213 376

ZDJĘCIE NA OKŁADCE
DECODORE / ARTE

© Copyright by DOBRY DOM 2020
Opracowanie graficzne i merytoryczne magazynu stanowi własność Wydawcy. 
Kopiowanie oraz wykorzystywanie w jakikolwiek sposób materiałów bez pisemnej 
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osobowych jest Dobry Dom Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy 
Litewskiej 10. 
Możesz zapoznać się z naszą polityką prywatności, która znajduje się pod adresem 
www.grupadobrydom.pl/politykaprywatnosci
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