D&W nowości
Sceny Rodzajowe
Tapeta z kolekcji „Amore di Colore”, panel
o wym.: 279x280 cm, 1296 zł, Eijffinger

po
lec
a

usiąść romantycznie Tapicerowana
ławka „Patchwork”, wykończenie z kilku
kwiecistych tkanin, wym.: 100x30 cm, wys. 54 cm,
od 479 zł, Kare Design

w pączkach
róż Filiżanka
ze spodkiem
„Redoute Roses”,
z angielskiej
porcelany,
99,90 zł, Duka

kwestia stylu
Fotel w stylu
Ludwika XV,
tapicerowany,
ręcznie malowany,
na zamówienie,
1450 zł, Pro Art Studio

na słodko Porcelanowa patera
na ciasto z przeplecioną dekoracyjnie
wstążką, 293 zł, Villa Italia

dama

rzeźbiona
światłem
Lustro z kolekcji
„Barocco”,
ozdobna rama
w kolorze Antique
Cream, wym.:
62x85 cm, 490 zł,
Almi Décor

och, rokoko!
Komoda „L.XV”
odtworzona na podstawie
projektu Bernarda
Van Riesen Burgha,
największego paryskiego
stolarza czasów Ludwika
XV. Z drewna wiśniowego,
dekorowana brązem,
wym.: 130x64 cm,
wys. 86 cm, ok. 35 600 zł,
Moissonnier

w zachwycie

Gdy inni po prostu biegną przed siebie, ona potrafi
się zatrzymać i dostrzec urodę rzeczy. Nie rezygnuje
z ornamentów, dba o drobne przyjemności.
opracowanie agnieszka gruszczyńska-hyc zdjęcia serwisy prasowe firm
Informacje o firmach na stronie adresy
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1. sofa „353 brando”,
proj. matthew
hilton, od 30 540 zł,
de la espada
2. lampa „GIOIELLO
CRYSTAL CLEAR”,
14 ramion, 2792 zł,
kare design
3. pudełko ozdobne,
360 zł, bo concept
4. Stolik kawowy
z kolekcji „Boston”,
wym.: 140x90 cm,
wys. 45 cm, 5490 zł,
almi dÉcor

Urządzamy elegancką willę

naturalnie i z połyskiem

„Światła
nigdy dość”
s. 34-46

Tutaj spędza się czas komfortowo i spokojnie. W otoczeniu kolorów ziemi
podkreślonych błyskami światła. Słonecznego, wpadającego przez
duże nieprzesłonięte okna oraz odbitego w srebrnych detalach i lustrach.
Wybór i opracowanie Agnieszka GRUszczyńska-Hyc
Informacje o sklepach na stronie adresy

zdjęcia serwisy prasowe firm

2

1. wanna
zaprojektowana
przez philippe’a
starcka, wym.:
180x80 cm, ok.
18 000 zł, Duravit
2. LUSTRO „DIAMONT”,
śr. 71 cm, 1590 zł,
bed & Breakfast
3. szafka
„thurlestone”,
z marmurowym
blatem Blue
perl, ok. 15 700 zł,
Imperial
Bathroom
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1. biurko „Desk
Shaker”,
ze szklanym
blatem, na
stalowych
nóżkach, 7450 zł,
EICHHOLTZ
2. tapicerowane
KRZESłO „ANANDI”,
1250 zł, bed
& Breakfast
3. lampa
stołowa, 410 zł,
Glamstore elite

