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KATALOG BRANŻOWY

Modna Kuchnia. 
Marmur i ciepłe drewno
Łazienka  
w kolorach ziemi
Bawialnia oraz sypialnia. 
Funkcjonalne rozwiązania
Jesienne  
aranżacje tarasowe
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Wnętrze
Klasa i elegancja
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Wnętrza wykończone z klasą, nawiązujące swymi elementami do klasyki, 
a jednocześnie doskonale wpisujące się w nurt nowoczesności, bez wątpienia 
zapierają nam dech w piersiach. To właśnie w nich czujemy się najlepiej, ponieważ 
z jednej strony wprowadzają nas w świat pełen elegancji, z drugiej – zachwycają 
przytulnością wywołaną przez odpowiednio dobrane dodatki. Duże wnętrza, stylowe 
tony, meble wykonane z dobrej jakości materiałów, a do tego szczegóły w postaci 
modnych lamp czy printów sprawiają, że czujemy zadowolenie z efektów i dają 
poczucie dobrze wykonanego projektu, mającego nas cieszyć przez długie lata.
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T
akie jest właśnie prezento-

wane wnętrze, które bez 

wątpienia łączy w sobie 

wszystkie cechy idealnej 

przestrzeni. Odznacza się 

wdziękiem, słynie z klasy i elegancji, na 

które składa się odpowiednio zaplano-

wana aranżacja, dopracowana nawet 

w najmniejszym szczególe.

PRZESTRZEŃ PEŁNA ŻYCIA

Salon to bez wątpienia miejsce życia 

rodzinnego. Warto zadbać o to, by jego 

aranżacja wpływała na komfort i pozwa-

lała na relaks. Do tego potrzebujemy 

wypoczynku, który spełnia te funkcje, 

a jednocześnie wygląda stylowo. Taka 

też jest sofa w niezwykle modnym 

odcieniu ciepłej szarości, dopełniona 

dwoma fotelami o kontrastowej, 

ciemnozielonej, barwie. Dodatkowym 

atutem jest tu bez wątpienia niewielki 

stolik kawowy, odznaczający się nie-

tuzinkowym wyglądem przez wzgląd 

na nogi dodające mu lekkości i szyku, oraz lustrzany blat. Cały 

wypoczynek dopełniony został przytulnymi tekstyliami, takimi jak 

poduszki w kontrastowych tonach oraz dywan, który idealnie kom-

ponuje się z sofą. Warto również zwrócić uwagę na stół bilardowy 

podkreślający główną funkcję tego pomieszczenia, gdyż relaks nie 

zawsze musi wiązać się z biernymi aktywnościami. Choć jest to duży 

element, to znajdując się na tak dużej i dobrze zaprojektowanej 

przestrzeni, zdaje się pozytywnie wpływać na jego aranżację, wręcz 

nadając mu klasę.

WNĘTRZA – ArAnżAcjA/Wystrój
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JADALNIA

Wyjątkowym wyglądem poszczy-

cić się może także jadalnia. Duży stół, 

wygodne krzesła, a także niewielki 

wypoczynek znajdujący się obok, bez 

wątpienia pozytywnie wpływają na 

wspólny czas spędzony podczas spo-

żywania rodzinnych posiłków. Warto 

zwrócić też uwagę na dodatki, takie 

jak wazon z kwiatami czy oświetlenie. 

Lampa stojąca na niskiej komodzie 

to zdecydowanie jeden z najbardziej 

stylowych elementów w tym pomiesz-

czeniu, podobnie jak główny punkt 

świetlny, który zdobi też przestrzeń 

salonu. To elegancki, wprowadzający 

do pomieszczenia lekkość i delikatność, 

a także podkreślający kunszt całego 

projektu element.

EKOELEGANCJA

Bardzo oryginalnym pomysłem jest 

aranżacja miejsca do segregacji śmieci. 

Niezbędna w każdej kuchni strefa 

w tym wnętrzu wygląda niezwykle 

elegancko i na pierwszy rzut oka nie 

zdradza swojej bardzo pragmatycznej 

funkcji. Kosze zostały ustawione pod 

blatem z otworami i ukryte za zasłoną 

z granatowego weluru. Dzięki temu 

domownicy mogą łatwo zadbać o czy-

stość, a jednocześnie cieszyć się piękną 

aranżacją kuchni, stworzoną na bazie 

luksusowych materiałów. 

SPÓJNE DETALE

Przedstawiony projekt to także 

doskonale dobrane detale, występu-

jące w podobnej kolorystyce niemal 

w każdym pomieszczeniu. Wybrane 

barwy świetnie współgrają z meblami 

w tonach ciemnego brązu, dodatkowo 

podkreślając ich charakter. Granat, 

głęboka zieleń, a także złoto zdają się 

dopełniać całą aranżację, a jednocze-

śnie wpływają na przytulność tego 

miejsca. Warto zwrócić uwagę na 

występowanie tego samego motywu 

na tekstyliach. To właśnie dzięki takim 

małym działaniom wiemy, że nic w tym 

wnętrzu nie zostało użyte przypad-

kowo. Każdy detal pełni jakąś funkcję 

i nadaje projektowi wyjątkowość.

Całość nie byłaby też tak kunsz-

towna, gdyby nie sztukateria i ele-

gancka tapeta, idealnie wpisująca się 

w najnowsze trendy, a także świetnie 

przemyślane maskownice elementów 

grzewczych i drzwiczki do instalacji. 

Pełnią one zarówno funkcję prak-

tyczną, jak i estetyczną, a to w przy-

padku takich miejsc jest naprawdę 

istotne.

Wnętrza wykończone w takim 

stylu od zawsze budzą nasz zachwyt. 

Solidne meble, strefa wypoczynku 

wprawiająca nas w zachwyt i nawią-

zująca, dzięki obecności stołu do 

bilarda, do zainteresowań mieszkań-

ców, odpowiednio dobrane kolory, 

a także dbałość o nawet najmniejszy 

szczegół, to zdecydowanie przepis na 

wyjątkowe wnętrze. Choć zdawałoby 

się, że klasyka i elegancja zostaje 

nieco wyparta przez najnowsze 

trendy związane z dążeniem do róż-

norodności, to możemy mieć pew-

ność, że taka realizacja już zawsze 

będzie nas zachwycać i sprawiać, że 

przebywanie w takim miejscu będzie 

przyjemne. ♦
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