ULTRAFIOLET

KOLOR ROKU

Wykwintny, tajemniczy,
kosmiczny. Kolor roku
2018 według Instytutu
Pantone jednych zachwyca,
innych onieśmiela. Jedno
jest pewne – zapewni
we wnętrzach twórczy
klimat.

Wolno stojąca, żeliwna wanna Admi‑
ral firmy Devon&Devon w purpuro‑
wym wykończeniu; ok. 11.000 zł

fumino.pl

Nowa seria wazonów i na‑
czyń do dekoracji stołu
Pure Color w odcieniu lila.

zwiesel‑living.com

W łóżku Contrast Bed od Bonaldo
główną rolę otrzymał zagłówek.

bonaldo.it

MARIA KUBALA

Rozkładany fotel Easy – projekt
Lina Furniture dostępny w naj‑
modniejszym w tym sezonie fio‑
letowym kolorze; 1.550 euro

Mocny akcent w postaci fioleto‑
wego fotela i dopasowanych ko‑
lorystycznie dekoracji to propo‑
zycja salonu Agata Meble; 14,99
zł (koc Coral); 17,99 zł (poduszka
Malaga 50 x 50 cm); 7,99 zł (ku‑
bek Bistro); 1.196 zł (fotel)

agatameble.pl

ksl‑living.fr

Kryształowe, ręcznie
malowane szklanki
na napoje i kieliszki
do szampana w tona‑
cji dark violet z ofer‑
ty Huta Julia; 391 zł
(komplet 6 szt.)

Poduszka Sheridan
ze sztucznego futra
i ciepłego polaru
od PAD Concept.

sklep.crystaljulia.
com

amazon.de

Odważne kształty komody Lust od JetClass są
wprost stworzone dla luksusowego fioletu.

miragedesign.pl

Modułowa sofa Tufty‑Time Patricii
Urquioli od B&B Italia w nowej odsłonie.

atakdesign.pl
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Luksfery MyMiniGlass wło‑
skiej firmy Seves – orygi‑
nalna i barwna dekoracja
wyspy kuchennej.

Hokery Eleanor to propozycja marki BySwans
w najmodniejszym w 2018 roku ultrafiolecie.

byswans.com

nomos.waw.pl

Umywalka Simas Shar stawiana
na blat (42 cm) w kolorze roku 2018;
ok. 950 zł (+ dopłata za kolor).

swiatlazienek.com.pl

Zestaw ręcznie malowa‑
nych filiżanek do kawy
w stylu vintage.

lsa‑international.com

Nowość marki Villeroy
& Boch – klasyczna ko‑
lekcja naczyń Brindille
w wyrazistej kolorystyce,
doskonale wpisującej się
w ultrafioletowe aranża‑
cje. Dostępna wkrótce.

villeroy‑boch.pl

Kolorowy akcent
w kuchni – foremki
Cookie Delicia od Te‑
scoma na każdy na‑
strój; ok. 23 zł

tescomapolska.pl
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KOLOR ROKU
Wiosną posiłki najlepiej smakują na świeżym powietrzu.
Na takich wyprawach przyda
się organizer Caddy niemieckiej firmy Koziol; 54 zł

koziol‑shop.pl
Bateria ARK 938 Pink Teka – mycie naczyń i produktów ułatwia wyciągana
wylewka; 539 zł

teka.com.pl

Do malowania drewna, metalu, tynków – farba Moje
Deko Pudrowy Róż ze Śnieżki; 11,69 zł/125 ml

sniezka.pl

Koronkowy koszyk na drobiazgi
Olaf Eurofirany; 50 zł

eurofirany.com.pl

Do malowania ścian – farba
Wall Paint Antoinette Annie
Sloan; 275 zł/2,5 l

anniesloan.com

Wende Freeform,
dzięki podnoszonym krawędziom,
może być podkładką lub tacą.

profino.de
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Wielki

To kolor bezchmurnego nieba albo
krystalicznie czystej wody na rajskiej plaży.
W wersji pastelowej wprowadza wrażenie
świeżości, w każdej innej – koi i uspokaja.

BŁĘKIT

Nuno – bawełniana poszewka
na poduszkę; 37,90 zł (40 x 40 cm)

westwing.pl

Niebieski pojemnik
na lunch Monbento
Gram z Bonami; 59 zł

bonami.pl
ANNA LEWCZUK

Wyciskarka do cytrusów
CJF01 z Linii 50’s Style to jedna z wielu błękitnych nowości
marki Smeg; 689 zł

Ceramiczna lampa
stojąca Heaven Oval
z home&you;
wys. 28 cm; 249 zł

smeg‑store.pl

home‑you.com

Zegar Giant stylizowany
na stary budzik; 199 zł

home‑you.com

Naczynia z kolekcji Eva Solo Globe kształtem nawiązują
do kuli ziemskiej; materiały: kamionka, stal szlachetna, silikon; 352 zł (dzbanek do herbaty 1,4 l); 132 zł (cukiernica)

czerwonamaszyna.pl

Zachwycająca szkliwiona mozaika
na ścianę Constellation Light Blue
z oferty Raw Decor; 39,95 zł/plaster
290 x 300 mm

rawdecor.pl

Stolik pomocniczy Woud
Come Here wykonano z litego drewna dębowego; wys.
45 cm; śr. 45 cm; 1.259 zł
Fotel Kooko Home Pop w modnej wiosennej kreacji; 1.519 zł

czerwonamaszyna.pl

Pikowany, skórzany fotel
Alicante to propozycja Tonino Lamborghini Casa.

lamborghini‑casa.com

bonami.pl

Modułowa sofa firmy Bonaldo tworzy
prawdziwe niebiańską przestrzeń do wypoczynku; projekt: Giuseppe Viganò

bonaldo.it
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Ręcznie tkany dywan Akina to efekt
współpracy marek Villa Nova i Louis
De Poortere; nowość!

Idealna higiena za dotknięciem

villanova.co.uk

jednego przycisku

Perkalowa bielizna
pościelowa od ZaraHome; od 149 zł

zarahome.com

Efektowny koszyk na owoce z serii Grace to propozycja
włoskiej marki Guzzini; 99 zł

rossi.pl

Etażerka Babell to prawdziwy
hit i klasyczna pozycja w katalogu
niemieckiej
firmy Koziol.
Tu w wersji
trzyczęściowej, otulona
błękitem; 60 zł

koziol‑shop.pl

Tradycyjna patera Living Nostalgia z kloszem od niezawodnej brytyjskiej marki
Kitchen Craft; 186 zł

rossi.pl

Włoski producent profesjonalnego sprzętu kuchennego – Officine Gullo
promuje kolekcję P70 w modnym odcieniu light blue.

officinegullo.com
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Komfortowe toalety myjące do samodzielnego zamontowania
na miskach WC, już od 1970 zł

Nie wiesz która wersja toalety myjącej będzie odpowiednia
dla Ciebie? Zadzwoń na infolinię z przyjemnością pomożemy.

Podgrzewana wolno opadająca deska, funkcja mycia
dla dzieci, suszenie i intuicyjna obsługa.

www.biobidet.pl • tel. 539 677 188 • tel. 22 490 83 82
• e-mail: biobidet@biobidet.pl

Polskie oznaczenia na panelach sterowania.

Sprzedaż, gwarancja i serwis pogwarancyjny.
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INSPIRACJE oświetlenie domu

Alternatywa dla kinkietu
Czym możemy zastąpić kinkiet przy łóżku? Najlepiej
wiszącą lampką z przezroczystym kloszem, która
skieruje snop światła w pożądaną stronę. W tej roli
sprawdzi się lampa wisząca Modern Glass Tube TP GU10
marki Aquaform; ok. 608 zł

AQUAFORM.PL

Element dekoracji
Nocna lampka może być jednocześnie
stylową dekoracją. Oprawa Toulouse
od Villeroy&Boch o podstawie
w kształcie amfory i geometrycznej
formie abażuru będzie idealnym
dodatkiem do sypialni w klasycznym,
nowojorskim stylu; 399 zł

VILLEROY-BOCH.PL

Lektura do poduszki
Jeśli lubimy czytać w łóżku, zadbajmy
o dobre oświetlenie w okolicach
szafki nocnej i zagłówka. W tej roli
sprawdzą się oprawy z regulacją
strumienia światła. W kinkietach Edge
Reader marki Astro Lighting, które
zdobyły prestiżową nagrodę Red Dot,
rozproszone światło daje delikatną
poświatę, zaś kierunkowa wiązka
światła idealnie oświetla czytany tekst.

AURORATS.PL
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