
Światło i cień
Kolekcja płytek ceramicznych Tenone Ceramiki Paradyż po-
wstała z inspiracji grą światła na niejednorodnej powierzch-

ni. Kafle mają różne struktury.
Cena: od 79,95 zł/m²

paradyz.com

Apetyczny kolor
Kolorowe lodówki firmy 
Gorenje są klasykami 
w kuchniach. Nowość 
pokazana na targach IFA 
2017 to Retro Olive.

gorenje.pl

Ręcznie gięte
Barowa wersja klasycznego krzesła No. 

14 firmy TON. Konstrukcja to ręcznie 
wyginane drewno. Siedzisko może być 

ze sklejki, sklejki ze zdobieniem, rattano-
wej plecionki lub tapicerowane.

Cena: od 826 zł

ton.eu

Metalowy klosz
Kształt lampy Titan Original BTC kojarzy 
się z amerykańskimi biurami z lat 50. ubie-
głego wieku. Wykonana jest z aluminium.
Cena: 1.950 zł

almidecor.com

Bliżej Windsoru
Eleganckie, klasyczne, ponadczasowe – to kolekcja mebli kuchen-
nych Windsor z oferty Nolte Küchen. Czarny kolor podkreśla ich 
luksusowy charakter.

nolte‑kuechen.pl

Podano 
do stołu

Półmisek z kolekcji 
Grande ASA Selec-

tion inspirowanej 
kulturą stołu krajów 

śródziemnomorskich. 
Na co dzień i od święta.

asa‑selection.com

Angielski szyk
Bateria Hambleton od Shaws of Darwen 
w angielskim stylu godna pałacowych 
wnętrz. Uchwyty zdobione ceramiką.
Cena: ok. 3.294 zł (chrom)

shawsofdarwen.com.pl

Złocone detale
Kuchnia gazowo‑elektryczna MPM 52‑KRM‑13 wyróżnia się 

pięknymi złoceniami kurków i uchwytu do otwierania piekarnika. 
To model w modnym, czarnym kolorze.

Cena: 999 zł

mpm.pl
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Tylko biel
Białe meble kuchenne i drewniana podłoga – 
to ponadczasowa baza na lata, którą można 
wypełnić dodatkami w ulubionych kolorach. 
W realizacji firmy Anegre uwagę zwraca układ 
gładkich frontów, dopasowanych proporcjami 
do architektury pomieszczenia. 

anegre.pl

Inteligentne meble
Fronty i blaty kuchni Sipario Aran Cucine są ela-
styczne w dotyku (projekt – Makio Hasuike & Co). 
Wyróżnia je także odporność i higieniczne właści-
wości. Wykonano je z laminatu nowej generacji 
Fenix NTM. 

arancucine.itNiezniszczalne 
żeliwo
Ciężkie żeliwo awan-
sowało do roli stołowej 
zastawy. Nowość marki 
Blomus to naczynia ONO, 
na których można jadać 
i serwować.
Cena: od 169 zł

fabrykaform.pl

Spieki kwarcowe
Kolekcja Calce Nero Laminam powstała 
z myślą o kuchennych blatach, wyspach, 
ścianach. Są cienkie i płaskie. Spieki po-
wstają z kwarcu i skał granitowych. Grafito-
wa czerń dodaje kuchni klasy.

laminam.pl

Efekt biżuteryjny
Złoto, srebro, kamień to pożądane dodatki 

w kuchniach, gdzie przyjmuje się gości. Mile 
widziana jest również czerń, tak jak w realiza-

cji firmy Bauformat.

bauformat.pl

Zardzewiałe 
fronty

To rewolucja w mo-
dzie kuchennej! 

Fronty mebli ze stali 
Ferro proponuje Nol-
te Küchen. Dostępne 

są w dwóch wersjach: 
ze stali kortenowskiej 
(trwale rdzewiejącej) 

oraz niebieskiej.

nolte‑kuechen.pl
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Wszystko na miejscu 
Wyposażenie szaf jest nie mniej ważne, niż ich 
estetyka. Porządek w garderobie gwarantuje bo-
wiem, że zawsze znajdziemy to, czego szukamy. 
Firma Anegre wyposaża garderoby w praktyczne 
wieszaki (np. na spodnie) i wygodne organizery, 
dzięki którym biżuteria i  inne akcesoria będą za-
wsze gotowe do użycia.

anegre.pl

Szybkie prasowanie
Generator pary Effectis Anti‑Calc GV6820 od Tefal kładzie kres długim 

godzinom spędzonym na prasowaniu. Urządzenie gwarantuje skutecz-
ne i szybkie usuwanie zagnieceń, dzięki parze pod wysokim ciśnieniem. 

Ponadto, system Smart technology umożliwia bezpieczne prasowanie róż-
nego typu tkanin, a szufladka antywapienna Calc Collector zbiera drobinki 

kamienia, zapobiegając jego osadzaniu się wewnątrz urządzenia. 
Cena: ok. 849 zł

tefal.pl

Minimalistyczny dizajn
Nowe drzwi do garderoby firmy Raumplus 

charakteryzują się prostotą i elegancją. Skrzy-
dło drzwi RPS wykonane jest z aluminiowego 

profilu i wyposażone w dyskretne zawiasy. Wy-
pełnienie może stanowić szkło transparentne, 

przydymione lub barwione.

raumplus.com

Zawsze świeże
Mgiełka odświeżająca do ubrań ułatwia prasowanie 
i nadaje im piękny zapach. Marka Greenleaf propo-
nuje między innymi relaksującą woń lawendy. 
Cena: ok. 9 dolarów 

greenleafgifts.com

Zapach luksusu
Elegancki zapach w garderobie 
sprawi, że nawet jej sprzątanie 

będzie wyjątkową przyjemnością. 
Ekskluzywna świeca zapachowa 
Leonith 2017 firmy Engels Kerzen 

została pomalowana ręcznie 
i osadzona w krysztale. Edycja 

limitowana.
Cena: ok.75 euro

engels‑kerzen.de

78 vademecum dizajnu



pościelesz...
...tak się wyśpisz – mówi znane przysłowie. 
A spać można wygodnie, naturalnie, 
modnie, a nawet ekstrawagancko.

MARTA KULIK

Pościel jest niezbędnym elementem każdej sypialni, tym bardziej 
że pełni w niej funkcję zarówno praktyczną, jak i dekoracyjną. 
Zmiana pościeli to najprostszy sposób na odmianę charakteru 
wnętrza i podkreślenie naszej osobowości. Co w najbliższym se-
zonie proponują nam producenci tekstyliów? Przede wszystkim 
naturalne materiały. W najnowszych kolekcjach dominują len, 

bawełna (najlepiej ekologiczna) i jedwab. Tego typu tkaniny najlepiej czują 
się w kolorach ziemi i pastelach. Modne będą też wzory, wśród których nie 
brakuje tych do złudzenia przypominających elementy przyrody, na przy-
kład mech, słomę czy wiklinę, a także kolorowych kwiatów i ptaków. Coś 
dla siebie znajdą też miłośnicy geometrii, dla których producenci przygoto-
wali zygzaki, trójkąty i kwadraty. Nie bójmy się miksować wzorów i kolorów. 
Umiejętne połączenie dwóch lub trzech różnych kompletów pościeli doda 
wnętrzu energii i ukaże naszą ekstrawagancką duszę. Projektanci nie zapo-
minają też o entuzjastach mroźnego klimatu, oferując im wyjątkowo ciepłe, 
wełniane koce i narzuty o grubym splocie, idealne do sypialni urządzonych 
w stylu skandynawskim. 

JAK SOBIE

Brzoskwiniowy sad
Czysty len w smakowitym odcieniu brzoskwi-
ni. Czy można wyobrazić sobie bardziej letnie 

połączenie? Pościel marki Yelen wykonana jest 
z najwyższej jakości materiałów, dzięki czemu 

jest miękka i przyjemna w dotyku dla skóry. 
Zapinana na niewidoczne zatrzaski. Dostępna 

także w kolorze szarym. 
Cena: ok. 550 zł (rozmiar 145 x 200 cm)

yelenshop.com

Na łące
Zdobiona wzorem La-

viano pościel marki 
Urbanara wygląda jak 

rozkwiecona łąka nocną 
porą. Moc malutkich, de-
likatnych kwiatów na gra-
natowej tkaninie zamieni 
sypialnię w romantyczną 

oazę każdej kobiety. 
Cena: ok. 50 euro

urbanara.co.uk

Dżinsowy patchwork
Duńska marka Södahl dba o zdrowy i wygodny sen 

wybierając miękką i przyjemną w dotyku satynową ba-
wełnę. Patchworkowy wzór w kilku odcieniach niebie-

skiego pięknie komponuje się w otoczeniu drewna. 
Cena: ok. 75 euro (rozmiar 140 x 220 cm)

soedahl.com

Deszcz 
w Amsterdamie
Chcesz wiedzieć jak wy-
glądał deszcz 5 kwietna 
2012 roku w Amsterda-
mie? Spójrz na pościel, 
którą dla marki Zig Zag 
Zurich zaprojektował ar-
tysta Aliki van der Kruijs. 
Pamiętnego dnia, spo-
dziewając się deszczu 
i  burzy, projektant wy-
szedł na  dach z  arku-
szem tkaniny, by złapać 
krople deszczu. Tak po-
wstał ten projekt.

zigzagzurich.com
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Mchem porośnięte
Marzysz czasem, aby zasnąć na trawniku lub ziemi pod-
szytej mchem? Dzięki projektom marki Hayka masz taką 
możliwość! Prześcieradło wykonane jest z wysokiej ja-
kości tkaniny, zapewniającej komfortowy sen i odpo-
wiednie dopasowanie do materaca. Gdy przyjrzysz mu 
się z bliska spotkać możesz nieoczekiwanego gościa.
Cena: ok. 290 zł (rozmiar 200 x 200 cm)

hayka.eu 

Czysta abstrakcja
Kolorowy wzór pokrywający pościel Tetra wprawia w dobry nastrój od sa-
mego rana. Uzupełnieniem kolekcji są poduszki dekoracyjne oraz narzuta 

w słonecznie żółtym kolorze. 
Cena: od 12 funtów (poduszka Tetra Oxford Pillowcase)

bedeckhome.com

Marmur czy geometria
Zaskakujące połączenie dwóch modnych 
wzorów zaproponowała marka Tom  Tailor. 
Dwustronną pościel z nowej kolekcji zdobi 
z jednej strony motyw geometryczny, a z dru-
giej marmurowy. 
Cena: ok. 50 euro (135 x 200 cm)

tom‑tailor.eu

Zygzakiem
Jednym z wiodących trendów jest na pewno 
geometria. Dynamizuje przestrzeń, poprawia 
nastrój i wprowadza do wnętrza nutkę humo-

ru. Dwustronną, bawełnianą pościel Vector 
marki Scion zdobi zygzak w radosnych kolo-

rach słonecznika i mięty. 
Cena: od 12 funtów (poduszka Vector 

Oxford Pillowcase)

bedeckhome.com

Stylowy dodatek
Najnowsza kolekcja tkanin Aylin marki Villa Nova łączy czyste linie 
z naturalnymi wzorami i  teksturami. Żakardowe tafty ilustrujące 
kwiat bawełny lub liście wraz z wzorami inspirowanymi klasyczną 
ceramiką tworzą kolekcję eklektyczną, nieco rustykalną. Tkaniny 
pięknie prezentują się również w postaci zasłon lub obicia pufy.

villanova.co.uk

Kwintesencja romantyzmu
Inspirowana wspaniałymi, drukowanymi cy-
frowo tapetami pościel Quintessence mar-
ki Harlequin sprawi, że poczujemy się jak 
w rajskim ogrodzie lub owocowym sadzie. 
Nadruk przedstawia powiększone kwiaty eg-
zotycznych owoców, między innymi granatu 
i figi, a wszystko to na eleganckim tle w ko-
lorze navy blue.
Cena: od 25 funtów (poduszka 
Quintessence Oxford Pillowcase)

stylelibrary.com

Uroczy fiolet
Komplet pościeli Wisteria Falls marki 

Sanderson zdobią delikatne kwiaty, ptaki 
i motyle w subtelnym liliowym odcieniu. 
Połączenie pasteli i przyrodniczych mo-
tywów to hit tego sezonu. Idealny wybór 

do sypialni niepoprawnej romantyczki. 
Cena: od 20 funtów (Trailing Jenny 

Housewife Pillowcase)

stylelibrary.com
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SZTUKA
użytkowa

Czy to jeszcze naczynie, czy już sztuka? 
Projektanci kolekcji często przekraczają granicę 
czystej użyteczności produktów, tworząc dzieła 
na miarę najwybitniejszych artystów.
MARTA KULIK

24 vademecum dizajnu

Jadalnia to  dziś nie tylko miejsce integrują-
ce rodzinę, ale także reprezentacyjna część 
domu. Aranżując tę strefę inwestujemy w ele-
gancki stół z najlepszych materiałów i krzesła 
od projektantów. Jeśli chcemy zrobić wrażenie 
na gościach, nie wystarczą już tylko luksuso-

we meble, ważne jest także to, czym udekorujemy stół. 
Oryginalna zastawa odgrywa tu niebagatelną rolę, do-
pełniając wyrafinowany styl aranżacji, lub akcentując 
zamiłowanie domowników do ekstrawagancji i moder-
nizmu. W zależności od upodobań stół może zdobić 

ceramika, z elegancką porcelaną na czele, nieba-
nalna zastawa stalowa (najmodniejsza w od-

cieniach złota i miedzi) lub lekkie w od-
biorze naczynia ze szkła. Wśród wzorów 

dominuje natura – ptaki, kwiaty i mo-
tyle. Miłośnicy klasyki zdecydują się 
najpewniej na wersję z delikatnym 
ornamentem. Nasz wybór mogą 
determinować również okolicz-
ności. Podczas wiosennych obia-
dów sprawdzą się motywy z fauną 
i florą w roli głównej, towarzyskie 
spotkania przy kawie uświetnią 
geometryczne wzory i abstrakcja, 

w święta najbliższych oczaruje stół 
w wydaniu królewskim.

Wszystko o Tobie
Młoda szwedzka projektantka Sara 

Woodrow stworzyła kolorową kolekcję 
szkła All About You, która miała 

z jednej strony odzwierciedlać jej różne 
osobowości, z drugiej zaś przywodzić 

na myśl świat mody. W kolekcji znalazły 
się karafki, kieliszki i szklanki. 
Ceny: ok. 275 zł (w promocji)

kostaboda.se

Z ogonkiem
Mogą stanowić jedynie dekorację, 
pełnić funkcję cukiernicy lub słoika 
na łakocie. Zestaw szklanych 
pojemników „z ogonkiem” znaleźć 
można w katalogu firmy Zieher.

zieher.com

Fot. Serax

Koliber
W ostatnich sezonach projektantów całkowicie pochłonął świat 

fauny i flory. Trend związany z naturą odmieniany jest przez 
wszystkie przypadki i prezentowany zarówno w wersji klasycznej, 

jak i nowoczesnej. Na zdjęciu: talerz zdobiony motywem kolibra 
pochodzący z oferty TK Maxx. 

Cena: ok. 35 zł

tkmaxx.pl
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