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Kupujemy azjatyckie meble
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Spotkanie kultur w naszym domu?
Czemu nie! Wystarczy jeden
przedmiot, by nadać wnętrzu
bardziej egzotyczny charaker.
opracowanie agnieszka gruszczyńska-hyc
Zdjęcia serwisy prasowe firm
Informacje o firmach
na stronie adresy
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1.FOTEL z wyplatanym siedziskiem, wym.: 72x60 cm, wys. 104 cm,
2350 zł, Shangri La 2. PUDEŁKO z pokrywką, 349 zł, Piogia Decorativa 3. KONSOLA z wiązu, z kantonu Shandog, ma około 90
lat, wym.: 125x31 cm, wys. 85 cm, 1940 zł, Inne Meble 4. STOLIK,
inspirowany sztuką Chin, 259 zł, Zara Home 5. KOMODA z ażurową złotą dekoracją, wym.: 134x33 cm, wys. 91 cm, 3380 zł, Shangri
La 6. GOYU, miseczki, śr. 12,9 cm, 135 zł/5 szt., Muji 7. CREAM PEARL, parasol słoneczny z bawełny, śr. 200 cm, wys. 270 cm,
870 zł, wybredni.com.pl 8. DRAGON D’OR tkanina, szer. 136 cm,
805 zł, Elitis 9. KOMODA, z ręcznie malowanym, orientalnym motywem, wym.: 82,5x50 cm, wys. 88,5 cm, ok. 20 800 zł, Moisonnier
10. KALIF 144, lampa wisząca w arabskim stylu, wys. 144 cm, 3239 zł,
Kare Design 11. IBIZA LIFE 5, komoda ręcznie malowana w indyjskie słonie, wym.: 55x43 cm, wys. 120 cm, od 1689 zł, Kare Design
12. STÓŁ z drewna mango, wys. 23 cm, śr. 78 cm, 830 zł, Orange Tree

www.kwadrat.gda.pl

modne lampy
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Pałacowe
Duże wnętrze, efektowny hol
albo salon – tutaj sprawdzą się
lampy inspirowane barokiem.
Czasem to cytaty z historii,
czasem jej nowe interpretacje.
Po takie modele sięgają także
przewrotni projektanci wnętrz
współczesnych.
1. Wiki, żyrandol, 12 ramion ze stali lakierowanej na biało, ozdobione kryształkami,
wys. 120, śr., 77 cm, 120 cm, 764 zł, Technolux
2. Żyrandol z metalu dekorowany kryształkami Swarovskiego, abażury z tkaniny,
śr. 90 cm, wys. 78 cm, ok. 5800 zł, Ego 024
3. 2106, żyrandol, z białymi i czerwonymi kryształkami, proj. Patrizia Garganti,
śr. 28 cm, 3300 zł, Baga 4. Giselle, plafoniera, z tkaniny i ręcznie wytwarzanych
kryształów, śr. 60 cm, wys. 53 cm, 4200 zł,
Gallery Vetri D’Arte 5. Arizona 225, żyrandol z kryształkami, śr. 60 cm, 834 zł, Wofi
6. Torpedo Taif, szklany żyrandol z kryształkami, dostępny w kilku rozmiarach
i kolorach, wys. 230 cm, śr. 100 cm, 89 700 zł,
Barovier & Toso
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