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polska edycja wnętrza nowości trendy inspiracje porady
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zakupy zainspirowane wnętrzem

krakowskim targiem

Tradycja i współczesność doszły do porozumienia i teraz
zgodnie współpracują ku chwale piękna i elegancji.

Bezpretensjonalna elegancja, starannie dobrana
kolorystyka i pedantyczna dbałość o detal zachwycają
już od progu. Od razu widać, że dla Ani i Tomka ważny
był każdy najmniejszy nawet element składający się
na ich wymarzone mieszkanie.
strefa wejściowa została zaznaczona jedynie przez
ażurowe drewniane przepierzenie, które może pełnić rolę
regału czy półki na ozdoby, ale też drobne, niezbędne
przedmioty, które powinny być zawsze pod ręką. jego
stworzenie okazało się nie lada wyzwaniem. wersja, która
ostatecznie powstała i oddziela salon od wejścia, jest piątą
zaprojektowaną.

Tekst i stylizacja Aldona Bejnarowicz Zdjęcia Piotr Gęsicki
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Kręgi koncentryczne
Zastawa porcelanowa
z kolekcji Take Time,
Serax/Nap
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Wzór ponad czasem
Ścianka projektu Ludvíka
Voláka, wyprodukowana
w latach 60. XX w.
w Czechosłowacji,
Yestersen

Ukłon dla
mistrza
Fotel Calder, proj.
Jan Kochański,
Comforty

Atol nad
głową
Lampa
sufitowa Fiji,
proj.
Mandalaki
Studio,
Cangini
& Tucci

Pełnia Księżyca
Łóżko Full Moon,
proj. Giuseppe Viganò,
Bonaldo

Prosty układ
Ława tapicerowana
newelegance.pl

Miękkie zawieszenie
Fotel Cortina, proj.
Gordon Guillaumier,
Minotti

Kąt prosty
Narożnik z kolekcji Salvia, Dion
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Szklana góra
Lampy stołowe
z kolekcji
Phenomena, proj.
Dechem Studio,
prod. Bomma,
9design

tekst iwona pawlak; wybór ewa siarkowska; zdjęcia ernest wińczyk, materiały prasowe

ogół
i szczegóły
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