D&W nowości
jak w termosie Lampa
wisząca „Void Light Copper”,
ze stali nierdzewnej, śr. 30 cm, wys.
15,5 cm, od 1300 zł, Tom Dixon

sercem w skorupkę
Otwieracz do orzechów „Nut
Splitter”, proj. Jim Hannon-Tan, 61 zł, Alessi

można się przejrzeć Komoda „ Metropolitan”,
z kolekcji „Soho”, z lustrzanymi frontami,
około 22 000 zł, Boca Do Lobo
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srebrzysta
poświata

czysta forma
Owalne wazony
ze stali szlachetnej,
199 zł/szt., Philippi

falujemy
Świeczniki „Curve”,
z polerowanej stali
nierdzewnej, wys.
16 cm, 258 zł/2 szt.,
Nuance

Lśniące powierzchnie wystarczą za całą dekorację.
Dlatego srebro, stal i chrom bywają najlepszymi
przyjaciółmi nowoczesnych przedmiotów.
opracowanie agnieszka gruszczyńska-hyc zdjęcia serwisy prasowe firm
Informacje o firmach na stronie adresy

wzór z dziur
Krzesło „Pipe Chair”,
z polerowanego aluminium,
proj. Jasper Morrison,
wym.: 45x46 cm, wys. 80 cm,
ok. 1700 zł, Magis

miniwinnica Stojak
na wino „Clover Quattro”,
wym. 22x12 cm, 21 cm,
98 zł, Kare Design
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pod kloszem Lampa stołowa
„Calimero”, z chromowanej stali,
śr. 43 cm, wys. 65 cm, 3886 zł,
Cattelan Italia

D&W nowości
komórkowiec Lampa
wisząca „Beads”, ze stali
i poliwęglanu, proj. Winnie
Lui ,śr. 54 i 82 cm, wys. 50 i 38
cm, od 3390 zł, Innermost

Patyna czasu
Ramka z kolekcji
„Beatrice”, w kolorze
Copper, z poliresinu,
wym.: 17x22 cm,
79 zł, Almi Décor

pora na tusz
Prysznic „Aquart Lux”,
z miedzi, wys. 196 cm,
470 zł, Seletti

mycie artystyczne Umywalka
„Margarita”, z miedzi, rękodzieło, śr. 41,25 cm,
1260 zł, kolorymeksyku.pl

miedź
doceniona
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Do niedawna uważana za ubogą krewną
szlachetnych stopów, w tym sezonie wyrasta
na najmodniejszy materiał i kolor.
opracowanie agnieszka gruszczyńska-hyc
zdjęcia serwisy prasowe firm Informacje o firmach
na stronie adresy

tradycja picia
kawy Miedziana
kawiarka z kolekcji
„M’tradition”, cynowana
w środku przy użyciu
tradycyjnej technologii,
około 400 zł, Mauviel

migotka Poduszka „Maya”,
z mieszanki jedwabiu, wiskozy
i poliestru, wym. 30x50 cm,około
100 zł, Zara Home

kosmiczny dysk
Wazon „Bronze Shine”,
ceramiczny, wys. 28 i 38
cm, 549 i 669 zł, Piogia
Decorativa

w przysiadzie
Puf „Gold-Miedź”, śr. 90 cm, wys. 40cm
nóżki kule drewniane, 370 zł,
Happy Barok

światło kierunkowe
Lampa podłogowa „Fat Spot”,
z poliwęglanu i miedzi,
śr. klosza 17 cm, dł. 33 cm,
od 1145 zł, Tom Dixon
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księżycowy czas Zegarek
„Moonphase”, z linii „Sculpture
Line”, koperta z 18-karatowego
różowego złota, szkło szafirowe,
16 170 zł, Tissot

