Tytuł działu

Klimatyczna Desideria
Sicis Next Art Vol.2.

Elegancka, klasyczna lampa wisząca,
zaprojektowana przez Christiana Lacroix dla SICIS. Luksusowy styl dostępny
w różnych kolorach, który można połączyć z kolorystyką wnętrza.
Producent: SICIS NEXT ART
www.sicisnextart.com

Eko-trofeum
Jelonek ścienny Flower
Blow, wzór MIHO

Zdobycz jakiej jeszcze nie było!
Wkraczają nowe, przyjazne
środowisku popiersia leśnych
stworzeń. Motywy kwiatów, drewna,
przeróżnych krat i pepitek, które Cię
urzekną. Dodatkowym atutem jest
to, iż sami składamy nasze trofeum co okazuje się być nader przyjemne.
Materiał: drewno prasowane
Wymiary: wys. 37 cm, dł. 29,5 cm,
szer. 40 cm
Producent: MIHO
www.glamstore.com.pl

Z kwiatka
na kwiatek
K

wiecista strona natury bezpardonowo wkracza do domów. Łączenie kolorów i gatunków floralnych nie zna ograniczeń a na dodatek ma cudowne właściwości. Pomaga ukoić zmysły i nacieszyć oczy.

Romantyczna DUSZA
Poduszka Kare Design Rose

Mięciutka, szalenie dekoracyjna poduszeczka na
sofę, łóżko lub kanapę – w kształcie czerwonej
różyczki z zielonymi „kolcami”, które wcale nie
kłują. Z nutką florystycznego romantyzmu.
Cena: 59 zł
Producent: Kare Design
www.czerwonamaszyna.pl

Na skarby
Ludwik XV

Francuska komoda z drewna bukowego z dwiema
szufladami, w stylu Ludwika XV, ręcznie dekorowana
kwiecistym wzorem. Wymiary: 885 x 825 x 500 mm.
Cena: ok 22 400 zł
Producent: Moissonnier
www.artdevivre.pl

Kropka w kropkę
Tapeta Lumimarja

Tapeta kultowej już fińskiej marki Marimekko, w bardzo ciekawy wzór
roślinny. Będzie stanowić urozmaicenie każdego wnętrza, nadając
powierzchniom ścian charakter i oryginalność. Tapeta ta jest odporna
na działanie promieni słonecznych i może być zmywana wodą.
Cena: 250 zł/rolka
Producent: marimekko
www.mesmetric.com

Są powody do mruczenia
Poduszka Marmiulous

Poduszka z serii miuillusion, we wzory i kolory inspirowane malarstwem
Murakamiego Takashi. Przypomina swoim kształtem kota, jest idealna
do przytulania i kochania. Każdemu użytkownikowi będzie kojarzyć się
z ciepłem i przyjaznymi uczuciami.
Cena: 170 zł
Producent: marmiulous
www.mesmetric.com
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Nouveau

aj się uwieść klimatowi Pragi z początku ubiegłego stulecia. Piękno dekoracyjnych linii, roślinne ornamenty przeniesione wprost z obrazów mistrza
sztuki Art déco stworzą iście kobiecy nastrój z przyjemną nutką romantyzmu.

Lustereczko powiedz…
Lustro Italian Baroque

Stylowe lustro w dekoracyjnej
oprawie. Wprowadzi we wnętrze
odrobinę przepychu i kobiecej
finezji. Dostępne w wersji złotej oraz
srebrnej.
Wymiary: 180 cm x 90 cm
Cena: 2 739 zł
Producent: Kare Design
www.9design.pl

Uwieść zapachem
Bukiet naturalnych zapachów Durance

Flakon z perfumami dla domu
na bazie naturalnych esencji
zapachowych z Grasse 100 ml +
8 ratanowych patyczków. Użyte
tu perfumy pochodzą z Grasse,
światowej stolicy zapachów.
Cena: 150 zł
Producent: NAP, Domoteka
www.domoteka.pl

Zamyślona
Evening Reverie

Panel złożony z trzech płytek
ceramicznych z kolekcji
Artworks, przedstawiający
obraz Alfonsa Muchy Reverie
du soir z 1899 r. Wymiar
pojedynczej płytki 152 x
152 mm
Cena: ok 164 zł/panel
(3 płytki)
Producent: Orginalstyle
www.artdevivre.pl

Dla damy
Mod. 8032A

Elegancki, stylizowany fotel zainspirowany sztuką baroku. Wysmukłe drewniane nogi , wyprofilowane oparcie wykończone elementami drewnianymi.
Mebel tapicerowany tkaniną oraz wykończony elegancką lamówką, co
podnosi jego urok.
Cena: 350 €
Producent: Chairconcept.com Sp. z o.o.
www.chairconcept.com

Kusi spojrzeniem
Zmysłowość Kamienia

Przyciski do papieru z serii
czterech kamieni szlachetnych. Na
zdjęciu rubin i szmaragd.
Kryształ, wielkość 8 cm.
Cena: 90 zł
Producent: Goebel Porzellan
www.frasco.pl
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Finezja linii
Goa

Ręcznie wykonana lampa stojąca. Materiał:
patynowana miedź, transparentna żywica,
kwiaty w kolorze pomarańczy w towarzystwie
zielonych i oliwkowych liści. Żarówki: 3 x E14
max 60 WAT. Wysokość: 170 cm.
Cena: 1 499 zł
Producent: bloomlight
www.bloomlight.pl

Castello

Fronty MDF lakierowany i patynowany. Propozycja
dla osób zmęczonych minimalistycznym, nowoczesnym wzornictwem ale poszukujących esencji
zrównoważonego, tradycyjnego stylu.
Cena: ok. 24 900 zł
Producent: Nobilia
www.kuchnie-artii.pl

Tradycyjne otwarte kuchnie powinny mieć stół, który oddzieli część kuchenną od jadalnianej.

W tego typu kuchniach można się pokusić o wysokie regały czy przeszklone szafki, z których widać piękną
i stylową ceramikę. Dodatkowym akcentem będą liczne akcesoria kuchenne, które podkreślą sielski klimat.

tradycyjne

Opera

Włoska kuchnia w klasycznym stylu z wyspą, fronty w kolorze brązowym wykonane z litego drewna,
blaty i zlew z cicciopesto, okap wykończony stalą
nierdzewną, wolno stojąca szafa CHAMBUSA
ukrywa lodówkę.
Cena: ok. 120 000 zł
Producent: Marchi Group
www.artdevivre.pl

dobry!

pomysł

Fronty: Cambia

Meble niemieckiej marki
Schuller z frontami w lakierze strukturalnym „Cambia”,
dostępne także w lakierze
matowym „Satina”
Delikatnie frezowane fronty,
ozdobne gzymsy oraz zaokrąglone uchwyty nadają kuchni
klasyczny wyraz ale w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja
mebli z pewnością wpisze się
w nurt wnętrz skandynawskich. Meble kuchenne
z oferty Salonu wyposażenia
wnętrz MAX-FLIZ.
Producent: Schuller
www.schueller.de
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