Komoda AXIA

Elegancja w nowej, oryginalnej formie.
Drewniana lakierowana rama, obicie ze złotej tkaniny.
Do kupienia w Art De Vivre, cena ok. 4 700 zł

(proj. Paolo Piva)

Komoda z drzwiami o zawiasach
umożliwiających otwarcie o 180 stopni.
Struktura wykonana z palonego dębu,
białego wiązu lub dwumatowego lakieru
(do wybory 28 kolorów).
Baza z malowanego metalu.
Wymiary: szerokość 259 cm,
wysokość 71 cm, głębokość 50 cm,
prod. Polifarm

DESIGN

>> Zabawa stylem

Fotel firmy Christopher Guy

Komoda Piano
(proj. Jarosław Bełz)

Nawiązuje swoją stylistyką do
klasycznych Form meblarskich.
Zwarta, zgeometryzowana bryła
oraz zaokrąglona linia narożników
to nawiązanie do stylu art deco.
Prod. Profap, cena: od 3 600 zł

Pojemnik
My Coffee

Krzesło Louis
Cordero

(proj. Paola Carallo,

Oryginalne, nietypowe
wnętrza, nietuzinkowy
wystrój, plus urok
tradycyjnego kominka...
Tam właśnie krzesło obite
futrem doskonale spełni
swoją funkcję.
Do kupienia w Glamstore,
cena: 3 380 zł

Jacopo Grandis)

Wyprodukowane przez
włoską firmę Legnoart.
Na drobiazgi i podręczne
domowe narzędzia lub
mini talerzyki o niespotykanym kształcie. Po
rozłożeniu przypominają
budową miniaturowe, finezyjne schodki. Do kupienia
w czerwonamaszyna.pl,
cena: 329 zł

Krzesła Comma
(proj. Renata Kalarus)

Krzesło Otto
(proj. Peter Raacke)

Prosta konstrukcja krzesła z kartonu
idzie w parze z jego użytecznością.
Krzesło jest w kolorze neutralnym,
jednak możesz je pomalować na taki
kolor, jaki będzie pasował do twojego
wnętrza. Propozycja dla miłośników
prostych mebli. Do kupienia
w czerwonamaszyna.pl, cena: 289 zł
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WPROWADŹ PIĘKNO DO SWOJEGO mieszkania

Kształt krzesła Comma inspirowany
był przecinkiem – w celu uzyskania
takiego kształtu Renata Kalarus, która
zaprojektowała mebel dla firmy Noti,
postanowiła usunąć fragment dolnej
części oparcia. Znakomite połączenie
formy mebla oraz jego obicia.
Zastosowany filc jest nie tylko efektowny, ale też ekologiczny, ponieważ
w stu procentach biodegradowalny,
a podczas jego wytwarzania zbędne
jest użycie chemikaliów.

Szezlong Pierce
(proj. Karim Rashid)

Zamysłem projektanta było stworzenie formy zmysłowej, sugestywnej i rzeźbiarskiej. Tutaj wszystkie te elementy nie mogą
istnieć bez siebie nawzajem. Mebel wymyka się ciężkości, jest jak pływający piękny obiekt, który nadaje wnętrzu osobowość.
Do kupienia w Mesmetric, cena: 4 785 zł
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>> Graj w kolory
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Fotele Nenuphares
(proj. Stephanie Marin)

Krzesła Lolipop

Stephanie Marin wychodzi z ciekawą propozycją dla osób chcących przenieść coś z natury do wnętrza domu, nie tracąc
miejsca na nieużyteczne dekoracje. Jej „kamienie” zaprojektowane w wielu rozmiarach mogą służyć za poduszki, pufy,
fotele, sofy. To jeden z najciekawszych, najbardziej twórczych, a jednocześnie funkcjonalnych projektów w nowoczesnym wzornictwie. Do kupienia w Mesmetric, cena: od 8 940 zł

Dostępne w różnych kolorach krzesło firmy Alivar z ramą z aluminium polerowanego lub malowanego (dostępne także
w wersji z ramą stalową). Siedzisko wykonano z polimeru, który może być matowy lub przezroczysty.
Do kupienia w Art De Vivre, cena ok. 1 000 zł/szt.

Pinq Lounge

Kosze na śmieci Polyrap

Wieszaki Pulpo Ender

Rene Holten zaprojektował typ fotela,
który mimo, że otacza siedzącego w nim
użytkownika, wciąż sprawia wrażenie
otwartego, wręcz zachęcającego, by
z niego skorzystać. Okrągły i delikatny
kształt Pinq Lounge urzeka delikatnymi,
opływowymi liniami. Charakterystyczne
boczne nacięcia nadają formie lekkości.
Do kupienia w CasaNova Collection,
cena: 3 000 zł

Kosz firmy Blue Marmalade, wykonany z polipropylenu, z jednego arkusza materiału, który
w bardzo łatwy sposób można składać i rozkładać.
Powierzchnię tego z pozoru prowizorycznego
pojemnika bardzo łatwo się czyści, dzięki czemu
nie trzeba używać worków na śmieci. Nowy
wymiar ekologii na wyciągnięcie ręki. Do kupienia
w crazyshop.pl, cena: 73,01 zł/szt.

Jelenie są w modzie! Wieszak
polecamy do kuchni, łazienki lub
pokoju dziecięcego. Dzięki wysokiej
jakości samoprzylepnej taśmie
umieszczonej na odwrocie bezpiecznie go zawiesisz. Do kupienia
w czerwonamaszyna.pl,
cena: 415 zł/szt.

WPROWADŹ PIĘKNO DO SWOJEGO mieszkania

Pufy Pause
(proj. Simon & Jahn)

Pufy, które mogą być stosowane
pojedynczo lub łączone w grupy – do
pracy i do zabawy. Elastyczny element
wymienny występujący w wielu kolorach i zaskakującej liczbie zastosowań
w domu lub miejscu pracy. Do kupienia
w Mesmetric, cena: od 750 zł/szt.
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