Produkty Projekty Inspiracje
światła idea
Architekt Justyna Smolec zaprasza
na „Wnętrze Otwarte”, projekt
swojego autorstwa realizowany
na Targach ŚWIATŁO 2017.
Koncepcja „Wnętrza Otwartego”
(sama nazwa sugeruje otwartość
umysłu w rozmowach
i prezentacjach) zrodziła się
z konieczności mówienia
o świadomej kreacji, o projektach,
które niosą wartość ponadczasową,
które są wynikiem zrozumienia
potrzeb, a nie chwilowej mody.
Na targi zapraszamy do Warszawy
22–24 marca w ramach EXPO XXI.
Patroni: Anwis, Barlinek, Flos, FORLIGHT,
Geberit, Koło, Mondocasa, Maas & Roos,
My Lamp, Nowodvorski, Pfleiderer, REC.ON,
SLAMP. www.lightfair.pl

stal: od pomysłu
do realizacji
VITTINOX to nowa
na naszym rynku, włoska marka
meblarska. Jej mottem
jest swoboda artystyczna, która
pozwala na tworzenie
zindywidualizowanych
projektów ze stali nierdzewnej
(na zdjęciu aranżacja kuchenna).
Markę wyróżnia różnorodność
i niestandardowość propozycji
(od sposobów wykończenia
powierzchni, po rozwiązania
architektoniczne i innowacyjne
wyposażenie). Wyłącznym
przedstawicielem Vittinox
w Polsce jest Falmec Polska.
www.falmecpolska.pl

pracownia AGD zaprasza
Wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy i Gdyni, w którym oprócz wysokiej
klasy sprzętu gospodarstwa domowego renomowanych producentów
otrzymają państwo rzetelną informację. Odwiedzający Pracownię AGD
mogą liczyć na rozmowę na temat wyborów estetycznych i szczegółów
technicznych poszukiwanego sprzętu oraz fachową poradę. Wiedza
ułatwia świadomy wybór. www.pracowniaagd.pl

powrót do tradycji

Obchodzony jubileusz 100. rocznicy powstania legendarnego serwisu
„Biała Maria” zainspirował firmę Rosenthal do spojrzenia wstecz – w ten
sposób powstała kolekcja „Rosenthal Tradition”. Tworzy ją w znacznej
mierze zbiór miniaturowych filiżanek do mokki – małych dzieł sztuki
o unikalnych dekoracjach – które zawdzięczamy talentowi anonimowych
rzemieślników-artystów odpowiadających za legendę „białego złota”.
Cena filiżanek na zdjęciu: 420 zł/szt.,www.esnobismo.com

zabezpiecz drewniane okna

Aluminiowe nakładki na okna drewniane marki Urzędowski chronią ramę
okna przed niekorzystnym wpływem zjawisk atmosferycznych. Pozwalają
na uzyskanie dwukolorowych oszkleń. Z zewnątrz kolor aluminium z łatwością
można dopasować do każdej elewacji, a w środku naturalne, drewniane ramy
stworzą przytulny klimat. Nowocześnie, funkcjonalnie, trwale! www.urzedowski.pl

komfort wypoczynku
Klasyczny wygląd i prosta forma sprawiają, że narożnik „Dune” (linia
„Exquisite”) marki Adriana Furniture jest uniwersalny, zatem odnajdzie się
w każdym wnętrzu. Wysokie, srebrne nogi dodają bryle lekkości, sprytnie
łącząc elegancję z charakterem loftowym. Dzięki poduszkom „Dune”
jest wyjątkowo wygodny! Do wyboru obicie w skórze lub tkaninie.
Cena: 9399 zł, www.adrianafurniture.com

