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PINI  LEIBOVICH

Studio oświetlenia 
dekoracyjnego Didelight
Gdynia, Stryjska 26
58 662 01 24
 
salon@didelight.pl
www.didelight.pl

Sztuka, a wzornictwo przemysłowe – taki był temat spotkania z Pini Leibovichem, 
światowej sławy izraelskim architektem. Odbyło się ono w Strefie Inspiracji Galerii 
Wnętrz City Meble w Gdańsku.

Pini Leibovich urodził się w 1962 roku w Izraelu. Ukończył Szkołę Sztuk 
Pięknych i Rzemiosł Artystycznych Besaleel w Jerozolimie. Leibovich 
uczestniczył w licznych wystawach indywidualnych i grupowych. Jest 
zdobywcą wielu nagród, a jego dzieła można znaleźć w muzeach i kolek-
cjach artystycznych. Do jego najsłynniejszych prac należy seria „Happy 
Materials” – przedmioty użytkowe i rzeźby wykonane z balonów wysta-
wiane w Cooper Hewitt Museum w Nowym Jorku. 

Zdaniem Pini Leibovicha, w dzisiejszych czasach wzornictwo prze-
mysłowe pełni olbrzymią rolę. Jest przede wszystkim działalnością 

twórczą, kreatywną i ma bezpośredni wpływ na formę produktu, 
często wpływa na technologię, cenę, procesy organizacyjne towa-
rzyszące produkcji, a coraz częściej na cechy innowacyjne produktu. 
To wszystko przekłada się na sprzedaż produktu. 

Wzornictwo przemysłowe jest dziedziną interdyscyplinarną. 
Znajduje się między światem techniki (produkcji), światem 
sztuki, a światem marketingu (sprzedaży). Pięknie zaprojekto-
wane formy mogą mieć korzystny wpływ na rozwój kulturowy 
osób, które z nimi na co dzień obcują i które przebywają w do-
brze zaprojektowanym otoczeniu. 

Dobre wzornictwo uwzględnia ergonomię, dzięki czemu powstają 
przedmioty ułatwiające życie i mające wpływ na zdrowie użytkowni-
ków. Projekty wzornicze przemyślane od strony technicznej, materiało-
wej i uwzględniające uwarunkowania technologiczne producenta mają 
istotny wpływ na koszty wytwarzania.

Spotkanie z Pini Leibovichem w Strefie Inspiracji City Meble zor-
ganizowała firma TRE Product. To marka stworzona przez Tomka 
Rygalika – znanego polskiego projektanta sztuki użytkowej. Istotą 
marki jest trwałość fizyczna oraz estetyczna przedmiotów codzien-
nego użytku. W kolekcji znajdziemy projekty m.in. Pini Leibovicha.

PRESTIŻ    MIESZKAJ I URZĄDZAJ
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REKLAMA

RUMIA, ul. Grunwaldzka 6 (przy Lidlu) 
tel.: 58 771 40 95 / kom.: 608 317 699

rumia@ika-kolor.com.pl

GDAŃSK, al. Grunwaldzka 470 
(przy hali Olivia)

tel.: 58 552 09 76 i 58 552 00 02 / kom.: 600 804 747 i 728 214 616
gdansk01@ika-kolor.com.pl

GDAŃSK, al. Grunwaldzka 211 
Galeria Wnętrz City Meble (1 piętro przy strefie inspiracji)

tel.: 58 691 95 44 / kom.: 602 460 180
gdansk02@ika-kolor.com.pl

GDYNIA, ul. Legionów 112/15 (budynek Altus)
kom.: 882 75 70 70

gdynia03@ika-kolor.com.pl

MONTAŻ PODŁÓG DREWNIANYCH GRATIS 

W ramach zbliżającego się festiwalu Gdynia Design Days zapraszamy na wystawę 
„Retrospekcje: Polski design początku XXI wieku”.  Wystawa tropi motywy związane 
ze wzornictwem lat 50. i 60. we współczesnych polskich projektach sztuki użytkowej. 
Wystawę można będzie oglądać w dniach 30 czerwca – 9 lipca w Pomorskim Parku 
Naukowo – Technologicznym.

POLSKI  DESIGN POCZĄTKU XXI  WIEKU

Zgromadzone eksponaty dowodzą, jak sprawnie rodzimi pro-
jektanci potrafią łączyć elementy dawnego wzornictwa z kli-
matem nowoczesności. Moda na retro w świecie designu trwa 
i właśnie wchodzi w kolejny etap swojej ewolucji. To moment, 
w którym lekcja estetyki lat 50. i 60. została odrobiona na tyle 
rzetelnie, że przestano podchodzić do niej z czcią. Dziś uwiel-
bienie zostało zastąpione analitycznym myśleniem. 

Z korzyścią dla swoich projektów, designerzy przeprowadzają 
„retrospekcje”, czerpiąc z przeszłości głównie podejście do spo-
sobu pracy i konstruowania obiektów. To, że ich poszukiwania 
nieraz prowadzą do „retro” efektów wizualnych jest wyłącznie 
korzystnym zbiegiem okoliczności i potwierdza tezę, że piękno 
wypływa z funkcji.

Na wystawie zgromadzono ponad 100 obiektów sztuki użytkowej 
stworzonych przez polskich projektantów: mebli, lamp, grafik, wyro-
bów szklanych i ceramicznych, tkanin oraz innych dodatków. Prawie 
wszystkie przedmioty są realizacjami komercyjnymi, ale wytwarzany-
mi metodą rzemieślniczą, produkowanymi „na bieżąco”, a nie masowo. 

Chodziło o pokazanie rzeczy funkcjonalnych, trwałych, eleganckich, 
a co najważniejsze - osiągalnych cenowo dla przeciętnego konsu-
menta. Koncepcja Retrospekcji oparta jest na oryginalnym rozwiąza-
niu scenograficznym: przestrzeń ekspozycji zaaranżowano tak, aby 
imitowała prawdziwe wnętrze mieszkalne. 

MIESZKAJ I URZĄDZAJ   PRESTIŻ
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ELEMENTS GDAŃSK
ul. PRZYWIDZKA 4

elements-show.pl/gdansk
blog.elements-show.pl

NOWOŚĆ W SALONIE ELEMENTS GDAŃSK 
PŁYTKI DEKORACYJNE 3D!

tel. (58) 668 71 16-19
e-mail: gdansk@elements-show.pl

Pon - Pt: 08.30 – 17.00
Sobota 09.00 –16.00

elements-gdańsk-reklama_magazyn_prestiż.indd   1 12.06.2017   12:24:42

SPOŁECZNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
DESIGNU
Najważniejsza letnia impreza 
o dobrym projektowaniu startuje 
już 30 czerwca. Gdynia Design 
Days to 10 dni inspirujących 
wystaw i spotkań, angażujących 
warsztatów i wykładów, projekcji 
filmowych i bloków tematycznych, 
które wydobywają z designu to, co 
najlepsze. Tegorocznym tematem 
GDD jest #sztorm w znaczeniu 
kreatywnego niepokoju, który 
generuje potrzebę zmian oraz siły 
sprawczej, po której nic nie zostaje 
takie samo.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia kolejny raz stanie się 
sercem  festiwalowych wydarzeń. Na każdym kroku spotkacie dobrze 
zaprojektowane przedmioty, inspirujących twórców oraz kreatywne i za-
skakujące idee. Podczas wykładu „Life after Food” odsłonią się sekrety 
kuchni przyszłości. Czy wkrótce będziemy spożywać mięso z in-vitro, 
mąkę z owadów, a może jadalny druk? 

Podjęty zostanie również temat upcyklingu i recyclingu opakowań, projek-
towania usług czy kreatywnego kodowania. W tym roku część wykładów 
i warsztatów podzielona została na specjalne bloki tematyczne: grafika, 
wzornictwo, miasto + architektura, eco i wnętrza. Ekspert marki TAMO 
przedstawi praktyczne porady związane z pracą w litym drewnie. Goście 
będą mieli okazję stworzyć swoje własne torby i plecaki oraz wziąć udział 
w warsztatach z szycia kurtek dla bezdomnych. 

Ale Gdynia Design Days to przede wszystkim mądre wystawy, pokazują-
ce czym tak naprawdę jest projektowanie. O co chodzi we współczesnym 
designie? Jak ma się do codziennego życia? Tegoroczna wystawa głów-
na „Miasto na fali” poświęcona zostanie innowacyjnym rozwiązaniom, 
jakie mogą zostać wdrożone w miastach w niedalekiej przyszłości. 

- Nasze miasta przechodzą współcześnie głębokie przemiany. Poszerza-
ją się ich granice, zwiększa się liczba mieszkańców, a problemy wyma-
gające rozwiązania stają się coraz bardziej złożone. Zagęszczenie ruchu 
ulicznego, zanieczyszczenie powietrza, dbanie o zieleń miejską, budowa-
nie pozytywnych stosunków społecznych czy rozwój biedniejszych dziel-
nic to tylko niektóre z zagadnień, z którymi muszą sobie obecnie radzić 
władze miast i ich mieszkańcy. Wystawa główna jest próbą odpowiedzi 
na te wyzwania – mówi Izabela Bołoz, kurator wystawy. 

Twórcy ekspozycji „Let’s talk about garbage” także dotkną jednego z palą-
cych wyzwań, jakie przed nami stoją: problematyki nadprodukcji i marno-
trawstwa w codziennym życiu. Zjawiska nierozerwalnie towarzyszącemu 
współczesnemu, konsumpcyjnemu stylowi życia. 

Na gości czekać będzie również m.in. ekspozycja poświęcona 100-leciu 
niderlandzkiego ruchu De Stijl, wystawa jedzenia przyszłości „infuture 
food lab”, stworzona przez Natalię Hatalską i gdańską ASP, czy przekrój 
najlepszego polskiego wzornictwa XXI wieku. Wizyta na festiwalu to też 
znakomita okazja, aby zaopatrzyć się w niepowtarzalne artykuły wypo-
sażenia wnętrz. Nadarzy się okazja do kupna limitowanych przedmiotów 
użytkowych z kolekcji MANUBA, powstałych ze współpracy projektantów 
i miejscowych rzemieślników. 

Choć sercem festiwalu jest PPNT Gdynia, to przez całe Trójmiasto przej-
dzie projektowa fala. Amatorzy jedzenia poza domem na pewno nie będą 
mogli przeoczyć akcji „Design w mieście”. W wybranych lokalach gastro-
nomicznych na kilka tygodni zagości najlepsze polskie, współczesne 
wzornictwo - lampy, plakaty, ceramika, meble i tkaniny. 

W Muzeum Miasta Gdyni kontynuowany będzie cykl „Polskie Projekty 
Polscy Projektanci”, w tym roku poświęcony twórczości jednego z najbar-
dziej znanych i rozpoznawanych na świecie polskich projektantów, Oska-
ra Zięty. Wizyta w Muzeum stanie się to także okazja do zbadania, jak bli-
skość Morza Bałtyckiego wpływa na myśl projektową twórców z całego 
regionu na wystawie „Roundabout Baltic”.

PRESTIŻ    MIESZKAJ I URZĄDZAJ
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PRESTIŻ   DOM,	WNĘTRZE,	OGRÓD

Garnizon, ul. Norwida
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GARNIZON
Każdy, komu bliska jest idea nowoczesnego miasta, rozwijają-
cego się w sposób zrównoważony, znajdzie w Garnizonie miej-
sce dla siebie. Powstające kolejno kwartały zabudowy apar-
tamentowej dysponują zarówno kameralnymi mieszkaniami 
typu studio, jak i przestronnymi rodzinnymi apartamentami czy 
niekonwencjonalnymi loftami zlokalizowanymi na najwyższych 
kondygnacjach. 
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Konsekwentnie realizowana w Garnizonie idea włączenia do 
tkanki miasta terenu, który niegdyś był miejscem stacjonowa-
nia elitarnej jednostki Huzarów, urzeczywistnia się w postaci 
otwartej, wielofunkcyjnej dzielnicy. Harmonijnie splatają się tu 
funkcje mieszkaniowa, biurowa, usługowa, kulturalna i rekre-
acyjna. Dobrze się tu mieszka, pracuje, jak i spędza czas na 
rozrywce czy aktywności fizycznej.

Dzięki swemu centralnemu położeniu, bezpośredniemu dostępowi 
do najważniejszych arterii Trójmiasta, komunikacji publicznej i ko-
lei miejskiej, Garnizon stanowi doskonałą lokalizację do zamiesz-
kania, a rozbudowana infrastruktura parkingowa, humanistycznie 
zagospodarowanie przestrzeni oraz potencjał dzielnic Wrzeszcz 
i Oliwa stanowią kolejne przesłanki, które do Garnizonu przyciągają 
również duże firmy i mniejszych przedsiębiorców. 

Ograniczenie ruchu kołowego oraz zorganizowanie większości 
miejsc parkingowych w podziemnych kondygnacjach budynków 
sprawia, że Garnizon stanowi przestrzeń przyjazną dla pieszych, 
sprzyjającą spacerom i spędzaniu czasu na miejskich placach i zie-
lonych skwerach. Od rana do wieczora ulice tętnią życiem, dzielnicę 
rozpiera pozytywna energia. Równocześnie z powstawaniem no-
wych zespołów apartamentowych i biurowych otwierają się w Gar-
nizonie kolejne kawiarnie, restauracje i sklepy. 

Realizowany w Garnizonie projekt biurowy to docelowo 150 000 m2 

powierzchni komercyjnej, zarówno w futurystycznych budynkach 
klasy A, jak i nowocześnie zrewitalizowanych obiektach zabytko-
wych klasy B+. W Garnizonie rozwija się również baza hotelowa. 
Położony przy ul. Słowackiego 3 Hotel Smart dysponuje 100 nowo-
cześnie zaaranżowanymi pokojami. 

GARNIZON

TWÓJ STYL ŻYCIA
Garnizon to projekt nowoczesnej dzielnicy, tworzony od podstaw w duchu 
zrównoważonego rozwoju na obszarze blisko 30 hektarów. Odważnie 
zaprojektowane obiekty biurowe korespondują tu z nowoczesną 
zabudową apartamentową, odrestaurowanymi zabytkami, chronionym 
starodrzewem parkowym, terenami rekreacyjnymi oraz kompletną 
infrastrukturą centrum miasta. Obecność w Garnizonie ośrodka 
kulturalno - rozrywkowego o ponaddzielnicowej sile oddziaływania 
zapewnia całkowitą unikatowość tej lokalizacji.

Apartamentowa zabudowa Garnizonu
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Stary Maneż tętni życiem 
kulturalno – rozrywkowym
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Wzdłuż parkowego corso i płynącej tu od ponad roku rzeki Strzyży 
dynamicznie rozwija się projekt „Garnizon Kultury”, który stał się 
tętniącym życiem centrum rozrywki, kultury i rekreacji mieszkań-
ców dzielnicy. Do kolejno odrestaurowywanych zabytków Garnizo-
nu Kultury wprowadzają się nowi rezydenci. 

Obok zaś rozrasta się awangardowo ulokowana w kontenerach mor-
skich alejka rzemieślników, gdzie niepodzielnie rządzą rodzimy desi-
gn i rękodzieło. Funkcjonuje tu również największe w Polsce centrum 

boulderingu Blokfit, a niebawem otwarta zostanie sala sportowa  
z 9 kortami do badmintona.

Każdy, komu bliska jest idea nowoczesnego miasta, rozwijającego 
się w sposób zrównoważony, znajdzie w Garnizonie miejsce dla 
siebie. Powstające kolejno kwartały zabudowy apartamentowej 
dysponują zarówno kameralnymi mieszkaniami typu studio, jak 
i przestronnymi rodzinnymi apartamentami czy niekonwencjonal-
nymi loftami zlokalizowanymi na najwyższych kondygnacjach.

 Tereny wokół Starego Maneżu to strefa kultury i relaksu

Sztuka Wyboru – kreatywna przestrzeń w Garnizonie
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Nieruchomości inwestycyjne w Trójmie-
ście są od lat w Top 3 większości reno-
mowanych rankingów. Wpływ na to ma 
różnorodność Trójmiasta, atrakcyjne po-
łożenie, akademicki i biznesowy charakter 
aglomeracji. 

- Największym zainteresowaniem inwesto-
rów, ale też ludzi, którzy poszukują miesz-
kań do wynajęcia, cieszą się apartamenty 
w pasie nadmorskim, najlepiej z widokiem 
na wodę lub zatokę, głównie w Sopocie, Or-
łowie, Jelitkowie. Także te położone w uro-
kliwych i prestiżowych dzielnicach, takich 
jak Górny i Dolny Sopot, Gdańsk Oliwa, 
Kamienna Góra w Gdyni – mówi Tomasz 
Malczewski, z Poland Sotheby’s Internatio-
nal Realty. 

Dane rynkowe wskazują, że rok 2016 był 
rekordowy na rynku nieruchomości dla in-
westorów, zarówno po stronie popytowej, 
jak i podażowej. Prestiżowe nieruchomo-
ści są bezpieczną formą budowania mająt-
ku dla pokoleń i stanowią jedną z bezpiecz-
niejszych form lokowania kapitału. 

- Nasi Doradcy współpracując z klientami 
poszukującymi apartamentów na wyna-
jem w budżecie od 4.500 do 8.000 zł/ 
mies., zauważają niezagospodarowane 
jeszcze miejsce na rynku dla mieszkań 
o większych metrażach od 80 do 120 
mkw. Dlatego dziś rekomendujemy klien-
tom zakup na cele inwestycyjne nierucho-
mości właśnie w takim segmencie pod 
wynajem długoterminowy. Rentowność 
zakupu oscylować może nawet w grani-
cach 5-6,5% rocznie, dodatkowo właściciel 
może liczyć na stałych najemców i tym sa-
mym na niską rotację – mówi Paweł Pod-
bielski, dyrektor zarządzający White Wood 
Nieruchomości. 

Poniżej prezentujemy listę inwestycji 
mieszkaniowych w Trójmieście i okolicach, 
które charakteryzują się nie tylko dosko-
nałymi warunkami do mieszkania, ale też 
mają duży potencjał inwestycyjny.

DEO PLAZA
Deweloper: Spichlerz Ognisty Wóz 
Lokalizacja: Gdańsk, Wyspa Spichrzów
Metraż: 25 do 211 m2 

Szczegóły: Na powierzchni ok 40 tys. m2 
powstają apartamenty mieszkalne z wi-
dokiem na Motławę, apartamenty inwe-
stycyjne, luksusowy, czterogwiazdkowy 
hotel oraz strefa handlowo - usługowa 
z restauracjami i kawiarniami. Do dyspo-
zycji mieszkańców i gości będzie dwupo-
ziomowy parking podziemny z ponad 200 
miejscami postojowymi. Zaprojektowane 
w stylu starogdańskim apartamenty będą 
miały widok na Motławę.  

LA PLAYA 
Deweloper: Arkony Sopot 
Metraż: od 277 m2 do 700 m2 (Pałac), 30 
m2 do 88 m2 (Apartamenty)
Lokalizacja: Dolny Sopot

Szczegóły: W La Playa Palace znajdą się 
tylko trzy apartamenty. Największy, dwu-
poziomowy apartament z prywatną windą 
z garażu znajduje się na parterze. Jego po-

wierzchnia to 700 m2, a wartością dodaną 
jest prywatny ogród o powierzchni ponad 
800 m2. Na pierwszym piętrze znajduje się 
apartament o powierzchni 360 m2. Jego 
atutem jest olbrzymi taras (54 m2). Z kolei 
na ostatniej kondygnacji inwestor zaplano-
wał najmniejszy apartament o pow. 277 m2. 
z antresolą w wieży pałacowej i widokiem 
na morze. Tuż obok zabytkowego pałacyku 
inwestor buduje też zespół apartamentowy 
La Playa Apartments. Znajdzie się tam 27 
apartamentów wykończonych pod klucz, 
a inwestycję otaczać będzie pięknie zapro-
jektowany zespół parkowo - ogrodowy. 

AWANPORT
Deweloper: AB Inwestor
Metraż: od 30 m2 do 150 m2

Lokalizacja: Gdynia, ul. Żeromskiego

Szczegóły: W sześciopiętrowym budyn-
ku, zlokalizowanym zaledwie 100 m od 
morza będą znajdować się 73 aparta-
menty. Do dyspozycji mieszkańców bę-
dzie concierge. Na ostatniej kondygnacji 
znajdą się przestronne tarasy, z których 
będzie rozpościerał się widok na morze, 

Czasy są niepewne, zmienia się sytuacja geopolityczna, kryzys światowy raz mniej, 
raz bardziej daje się wszystkim we znaki, ale jedno wydaje się niezmienne. Rynek 
nieruchomości ma się bardzo dobrze. Nieruchomości to dzisiaj nie tylko inwestycja, 
ale też popularny sposób na ulokowanie kapitału, a dobra nieruchomość to szansa na 
pomnożenie tego kapitału dzięki wynajmowi.

TEKST: MAX RADKE

KUP MIESZKANIE 
POD INWESTYCJĘ

Anchoria Apartamenty
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REKLAMA

natomiast w pozostałych apartamen-
tach zaprojektowano balkony lub loggie. 
Z kolei na parterze zaprojektowano zielo-
ny taras dla mieszkańców. To wygodna 
propozycja dla tych, którzy pragną ob-
cowania z naturą, ale jednocześnie nie 
wyobrażają sobie życia bez miasta. Stąd 
wszędzie jest blisko.

ALTORIA  
APARTAMENTY
Deweloper: Hossa
Metraż: od 44 m2 do 105 m2

Lokalizacja: Gdynia Mały Kack

Szczegóły: Altorię otacza zieleń lasu, cisza 
i spokój. Położona na słonecznym wzgórzu, 
z którego rozpościera się malowniczy wi-
dok na panoramę miasta i zatokę, z dala od 
zgiełku miasta. Dziedziniec o powierzchni 
ponad pół hektara bogaty w wielogatun-
kową zieleń zgodną z filozofią ZEN. Wyso-
ki standard bezpieczeństwa (monitoring, 
ochrona, kontrola dostępu), szlachetne 
materiały tj. drewno i kamień, nowoczesna 
architektura nawiązująca do modernizmu 
gdyńskiego, nowoczesne windy, sala fit-
ness, podziemne hale garażowe

IDEA
Deweloper: Euro Styl
Metraż: od 40,5 m2 do 98 m2

Lokalizacja: Gdańsk Przymorze

Szczegóły: IDEA to unikatowe w skali 
Trójmiasta osiedle położone na pograni-
czu Oliwy i Przymorza. Przestrzeń osiedla 
współtworzą polscy artyści, uznani mala-
rze, graficy, fotografowie czy rzeźbiarze, 
którzy nie tylko ozdobią elewacje czy czę-
ści wspólne budynków, ale także włączą 
się w projektowanie małej architektury. 
IDEA to także osiedle bogate w szereg cie-
kawych, energooszczędnych rozwiązań 
technicznych.

ANCHORIA  
APARTAMENTY
Deweloper: DS Development
Metraż: od 61 m2 do 113,5 m2

Lokalizacja: Mechelinki koło Gdyni

Szczegóły: Inwestycja zlokalizowana nad 
Zatoką Pucką w Mechelinkach. Idealna 
lokalizacja dla tych, którzy chcą mieszkać 
poza miastem, ale z łatwym i szybkim do-
stępem do niego. W każdym budynku po-

wstaną tylko 4 lokale z wygodnymi rozwią-
zaniami dla mieszkańców (panoramiczne 
okna, wysokie pomieszczenia) i widokiem 
na morze. Nowoczesna bryła budynku 
i elewacje z wykorzystaniem naturalnego 
drewna idealnie wpisują się w wyjątkowy, 
nadmorski klimat. Strefę relaksu tworzą ta-
rasy na dachach, z których rozpościera się 
widok na Zatokę Pucką, plażę, targ rybny 
i cypel miejscowości Rewa.

IDEA

MIESZKAJ I URZĄDZAJ   PRESTIŻ



Z mieszkaniem jest jak z dawno kupioną sukienką. Po dłuższym 
czasie ulubione zakątki zaczynają wiać nudą, a my czujemy, że czas 
na zmiany. Doskonałą okazją, aby pomyśleć o nowym wyglądzie 
naszych czterech kątów, były największe na świecie targi wnętrz 
i designu w Mediolanie. 

PROSTOTA, ELEGANCJA  
I FUNKCJONALNOŚĆ

To właśnie podczas iSaloni na moment spotkali się architekci i projek-
tanci z całego świata, po to, by podyskutować o modzie, trendach i ab-
solutnych must have we wnętrzach. Personalizowanie wnętrz i dopaso-
wanie ich do indywidualnych potrzeb i preferencji stało się nadrzędnym 
motywem włoskich targów. Trudno mówić o dominacji stylu czy koloru, 
natomiast pewne jest, że wiodącym trendem była prostota i elegancja.

-Połączenie nowoczesnych technologii, najlepszych materiałów 
i najwyższej jakości wykonania z jednoczesnym minimalizmem - 
to recepta na projekt idealny. Przedmioty mają być jednocześnie 
użyteczne i piękne. Dlatego producenci starają się nadać swoim 
wyrobom nie nową formę czy wzór, ale nowe funkcje i cechy, moż-
liwości, które do tej pory były nieosiągalne z uwagi na ograniczenia 
technologiczne i materiałowe – wyjaśnia Przemysław Żak, dyrektor 
zarządzający w JMB Design w City Meble.

Dom jest moją twierdzą - przekonują Brytyjczycy. Wiele w tym prawdy dlatego ta 
enklawa, najważniejsze miejsce na ziemi powinno być odzwierciedleniem potrzeb, 
oczekiwań, wygody i smaku. Wnętrza, do których codziennie wracamy powinny nam 
sprzyjać. To trochę tak jak z ubraniami – każdy ma pewien styl, który go wyraża 
podkreślając osobowość i oczekiwania.

TEKST: DAGMARA RYBICKA

NOWE TRENDY 
W DESIGNIE

Sofa i pufa Floe Insel marki Cassina 

Efekt współpracy Bernadotte & Kylberg i marki Hästens
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ŁAMIĄC STEREOTYPY

Klienci szukają nietypowych realizacji, dlatego dużym zaintereso-
waniem cieszyły się propozycje młodych, mało znanych projek-
tantów. To właśnie w ich pomysłach można dostrzec przełom. 
Design stał się bardziej odważny, a forma mocno zmienna. Krzesło 
z kokardką, wykorzystanie metalu czy chropowate powierzchnie – 
łamiąc stereotyp stajemy się bardziej modni. 

Standardy przechodzą do lamusa. Nie szokuje zestawianie materiałów 
w postaci ciepłego drewna z chłodem w aluminiowych formach. Takie 
propozycje pokazał Nolte Mebel. Niemiecki specjalista od szaf i komód 
projektuje ponadczasowo stawiając na minimalizm w którym prosto-
ta, jakość i funkcjonalność są zawsze na pierwszym miejscu. Ciekawe 
pomysły dla młodszych odbiorców zaproponowała w tym roku marka 
JOOP dostępna w salonach JMB Design. Lekkie, subtelne i nowoczesne 
w kształcie modele mają zapewnić raj dla oka i relaks dla ciała.

PRZEŁOMOWY  
PROJEKT

Nie zawiedli skandynawscy projektanci. Ceniony szwedzki duet 
Bernadotte & Kylberg zaproponował mariaż nowoczesnego wzor-
nictwa z najwyższej jakości tradycyjnym rękodziełem. Mowa tu 
przede wszystkim o mariażu z marką Hästens, producentem naj-
bardziej luksusowych łóżek na świecie. W wyniku tej współpracy 
charakterystyczna niebieska krata Hästens została stworzona na 
nowo. Powstały łóżka Appaloosa oraz Marwari. 

Współpraca, ogłoszona podczas targów w Mediolanie jest wy-
jątkowym wydarzeniem ponieważ niebieska krata Hästens nigdy 
nie była modyfikowana. Kolekcja będzie dostępna na zamówienie 
w wybranych salonach w czwartym kwartale 2017. 

- Łózka Appaloosa i Marwari są tworzone ręcznie przez doświad-
czonych mistrzów rzemiosła. Wszystkie łóżka Hästens produko-
wane są tylko z naturalnych materiałów w fabryce marki zlokali-
zowanej w Köping w Szwecji – mówi Łukasz Radomski z Hästens 
Concept Store Sopot. 

WŁOSKIE INPSIRACJE

Wiele rozwiązań jakie można było obejrzeć na iSaloni ma charakter 
koncepcyjny. W tym roku wyraźnie dało się zauważyć, że firmy stawia-
ją na multisensoryczne doznania i opowiadanie o procesie powsta-
wania produktów. Ważne było także podkreślanie swojej lokalności 
i kulturowej specyfiki – firmy wręcz chwalą się tym skąd pochodzą 
i wykorzystują elementy charakterystyczne dla swoich kultur. 

- Z dużą uwagą i skupieniem obserwujemy włoskie marki, które 
są w ofercie naszego studia – mówi Artur Biegalski, właściciel 
salonu Inter Style w Sopocie. - W tym roku jak zwykle nie zawiodły 
Cattelan Italia oraz Arketipo, które zaprezentowały się innowacyj-
nie. Dużą sensacją wśród odwiedzających targi było stoisko mar-
ki Molteni&C z kolekcją mebli zaprojektowanych przez światowe 
sławy designu. Nieustającym zainteresowaniem cieszą się też 
topowe marki, tj. B&B Italia czy Cassina – podsumowuje włoskie 
inspiracje Artur Biegalski. 

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

Jeśli chodzi o nowości to B&B Italia zaprezentowała m.in. projek-
ty słynnego Piero Lissoni – sofy Sake w różnych konfiguracjach 
i materiałach prezentowały się zjawiskowo i pięknie komponowały 
się ze stolikami kawowymi Formiche. Z kolei silne nawiązanie do 
tradycji w połączeniu z futurystycznym designem pokazała marka 

Cassina obchodząca 90-lecie istnienia. Najlepsze przykłady to geo-
metryczna sofa Floe Insel (projekt Patricia Urquiola) oraz moduło-
wa sofa Soft Props. Zdaniem Artura Biegalskiego, włoskie marki 
chętnie w tym roku nawiązują do lat 60.  

-Bardzo silnym trendem jest eklektyzm – łączenie różnego rodzaju 
stylów, przełamywanie utartych konwencji. Należy jednak pamię-
tać, że klasyka zawsze pozostanie ponadczasowa, podczas gdy 
trendy sezonowe to chwilowe uwielbienie i fascynacja – dodaje 
Artur Biegalski.

Meble i tkaniny JOOP!

Swan Chair marki Fritz Hansen, ikona skandynawskiego designu
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SZLACHETNE MATERIAŁY

Mocno widocznym trendem jest również Art Deco, zarówno jeśli 
chodzi o formy, wzory, jak i zastosowane materiały. Pojawia się 
coraz więcej subtelnych zdobień, które pozwalają nadać szczypty 
luksusu prezentowanym kolekcjom. Dodatki w stylu boho, żywa ro-
ślinność jako element dekoracyjny, loftowe lampy, beton architek-
toniczny, wykończenia w kolorze żółtego złota, mosiądzu i miedzi 
– wszystko to nadal jest trendy.  

Popularnością cieszą się także szlachetne materiały, jak marmur, 
złoto czy miedź. Marmur króluje przede wszystkim w łazienkach 
i kuchniach – na ścianach, blatach, podłogach. Triumfy święcą sto-
ły jadalniane i stoliki kawowe z blatami z tego materiału. Ogromnie 
popularne stały się także marmurowe detale, jak kamienne elemen-
ty lamp, ściennych zegarów, nabiurkowa biżuteria, czy kuchenne 
akcesoria. Popularne jest łączenie marmuru ze szlachetnymi me-
talami typu złoto i miedź – zdradza sposób na modne mieszkanie 
Helena Raczyńska – Pachut, współwłaścicielka Atelier Mesmetric.

DREWNO, SKÓRY I WELURY

Docenione zostało naturalne drewno. Doskonale wpisuje się 
w modę na ręczne wykonanie. Dzisiaj na nowo odkrywamy pracę 
wykwalifikowanych, doświadczonych rzemieślników. Tworzą oni 
w swoich manufakturach prawdziwe perły designu, korzystając 
przy tym nierzadko z możliwości nowoczesnych technologii. Przy-
kładem mogą tu być drewniane meble marki De La Espada, dostęp-
ne w ofercie Atelier Mesmetric. 

Nadal zainteresowaniem cieszą się skóry i przyjemne w dotyku we-
lury. Wiele renomowanych marek meblarskich proponuje, aby łączyć 
eleganckie materiały z nowoczesnymi formami. Dzięki temu, całość 
fotela czy sofy jest lekka i intrygująca. Przykładem tego typu mebla 
jest sofa Swan marki Fritz Hansen, nazywanej ikoną designu.

– Swan to kultowy projekt, znany na całym świecie, pochodzący 
z 1958 roku. Ta dwuosobowa sofa o opływowych kształtach, mimo 
upływających lat nie starzeje się, dodając nowoczesnego looku 
każdemu wnętrzu – podsumowuje mediolańskie pomysły Helena 
Raczyńska – Pachut.

POLSKA W MEDIOLANIE

Na targach w Mediolanie nie zabrakło też polskich marek. Marka Zieta-
prozesdesign zaprezentowała słynne stołki „Plopp” i meble z serii „3+”. 
Firma Comforty zaprezentowała  meble zaprojektowane m.in. przez 
Tomka Rygalika, Krystiana Kowalskiego, czy Maję Ganszyniec. 

Uznanie zdobyły także meble firmy Paged – krzesło i fotel Swan 
wykonane z użyciem giętego drewna, czy system tapicerowanych 
siedzisk Modu, dający szerokie możliwości zestawiania i tworzenia 
różnorodnych konfiguracji. Piękne, mosiężne lampy ze szklanymi 
kloszami zaprezentowała też firma Schwung Home. Lampy polskiej marki Schwung Home 

Sofa Soft Props marki Cassina 
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SPEŁNIJ SWOJE SNY
Z HÄSTENS

ŁÓŻKO SUPERIA

160x200cm BJ 28 550 PLN (taniej o 5045 PLN)

Oferta ważna do 30.06.2017

HÄSTENS STORE SOPOT AL. NIEPODLEGŁOŚCI 940 TEL. 58 342 47 35 
HÄSTENS STORE WARSZAWA UL. MALBORSKA 41 TEL. 22 331 17 07
HÄSTENS STORE POZNAŃ UL. GŁOGOWSKA 265A TEL. 61 646 00 66
HÄSTENS STORE WARSZAWA 2 UL. PUŁAWSKA 523 TEL. 22 30 00 460
WWW.LOZKAHASTENS.PL

ŁÓŻKO LUXURIA

160x200cm BJ 32 800 PLN (materac BJ w prezencie)

Oferta ważna od 01.07.2017 do 27.08.2017



AUTORKA: MICHALINA DOMOŃ

Ta salonowa dama nigdy nie bywa w samotności. Jeśli zapytać kogokolwiek, gdzie 
w swoim mieszkaniu spędza w ciągu dnia najwięcej czasu, odpowiedź może być tylko 
jedna – na sofie. Na sofie śpimy, odpoczywamy, ale i pracujemy. Ten wielofunkcyjny 
mebel ma dziś niejedno oblicze.  W tym sezonie stawiamy na prostotę, która nie zamyka 
się jednak na artyzm i oryginalność. Obicia – gładkie, ale śmiało możemy wybierać 
kolory, szczególnie te nasycone. Królewski welur czy aksamit to jedne z ulubionych 
„szat królowej” w ostatnich sezonach. Mile widziany detal – pikowanie.

SOFA – NON STOP KOLOR

MADISON - BOCONCEPT

Wygodna sofa z funkcją spania. Zagłówki, siedzisko i podnóżki 
pozwalają się na niej w dzień relaksować, a sprężynowy materac 
zapewni komfortowy sen. Dostępna w wersji z elektrycznie regulo-
wanym siedziskiem, zagłówkiem i podnóżkiem. 

BoConcept, Gdynia. www.boconceptgdynia.pl Cena: od 9.985 zł

CARLTON - BOCONCEPT

Loftowa elegancja. Gruba tapicerka i nogi typu płozy dodają jej do-
datkowego „sznytu”. Wybieraj spośród siedzisk o różnorodnym roz-
miarze i kształcie, trzech opcji nóg i ponad 100 różnych rodzajów 
tkanin i skór.

BoConcept, Gdynia. www.boconceptgdynia.pl Cena: od 7.269 zł

EGO - ARKETIPO

Elegancka i wygodna sofa zaprojektowana przez Manzoni & Tapinas-
si. Ponadczasowe, bezpieczne kolory w połączeniu z ekstrawaganc-
ką formą to wizytówka marki Arketipo. Już w lipcu do obejrzenia na 
ekspozycji InterStyle Home. 

Inter Style HOME, Sopot www.interstyle.pl
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SOLATIUM - MAXALTO

Ekskluzywna, klasyczna sofa modułowa posiada 140 elementów 
sprawiających, iż z łatwością dopasuje się do wymagań użytkowni-
ka i potrzeb wnętrza. Sofa została zaprojektowana przez światowej 
sławy designera, Antonio Citterio.  

Inter Style HOME, Sopot www.interstyle.pl Cena: 30.000 zł

RIVIERA - MARINA MAISON

Piękna i niezwykle wygodna sofa z szerokimi podłokietnikami na 
metalowych nóżkach. Głębokie i miękkie siedziska zapewniają bar-
dzo wysoki komfort wypoczynku. Uzupełnieniem sofy są piękne 
poduszki i dodatki dekoracyjne. 

Marina Maison, Gdańsk Galeria Wnętrz City Meble. 
www.marina-maison.com Cena: 6.950 zł

REDONDO - MOROSO

Tradycja i oryginalność w jednym. Inspiracją dla projektantki Patri-
cii Urquioli były amerykańskie samochody z lat 60. ubiegłego wie-
ku, co zaowocowało ciekawą teksturą i opływowym kształtem sofy. 
Zdejmowalne obicie z tkaniny dostępne są w wielu kolorach.

Mesmetric, Gdynia.www.mesmetric.pl Cena: od 26.460 zł

AUTOGRAFO - MAXDIVANI

Autografo sofa nawiązuje do klasycznego modelu Chesterfield. Do-
skonale prezentuje się w klasycznych wnętrzach, stając się główną 
ozdobą salonu. Masywna pikowana bryła wypełniona jest gęsim 
pierzem. 

Italmeble, Gdańsk Galeria Wnętrz City Meble www.italmeble.pl

DR HAB. JAN SIKORA 

We wnętrzach czasem warto postawić na dozę szaleństwa i osobistej ekspresji. Takim dzia-
łaniem jest na przykład zastosowanie oryginalnej kolorystki lub formy. W przypadku doboru 
sofy należy kierować się wyczuciem piękna - niezależnie czy ufamy instynktowi własnemu, 
sprzedawcy czy architekta wnętrz. Dziś bowiem sofy to jednostkowe dzieła sztuki - wykonane 
z niepowtarzalnych materiałów i unikalne w formie. Sofa powinna więc być albo „solistą”, albo 
powinna się komponować z wnętrzem - prowadzić urokliwy dialog z pozostałymi elementami 
przestrzeni. Warto również spojrzeć na tapicerkę mebla jak na przedłużenie naszego ubrania 
i dobrać ją tak, by była miła dla naszego ciała i komponowała się z naszym stylem.
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PRESTIŻ   DOM,	WNĘTRZE,	OGRÓD

ŚWIATŁO I  CIEŃ

WIRE - BOCONCEPT

Lampa zaprojektowana przez 
słynnego Vernera Pantona. Kształ-

tem przypomina żarówkę. Jest 
doskonałą dekoracją do nowocze-

snych wnętrz.

BoConcept, Gdynia,  
www.boconceptgdynia.pl

IRIDE –  
ARKETIPO

Potwierdzenie, że kinkiet nie 
musi być banalny. Połączenie 

tytanu i metalu w wykończeniu 
micaceus.

InterStyle Home, Sopot, 
www.interstyle.pl

MARRAKESH - IT’S 
ABOUT ROMI 

Lampa wisząca Marrakesh przywodzi 
na myśl apetyczne plastry miodu uło-
żone w symetryczną bryłę. Wykonana 
jest z metalu pokrytego miedzią.

Dide Light, Gdynia,  
ww.didelight.pl

GLO - PENTALIGHT

Model GLO wykonany z pięknego szkła w kilku kolorach, niesamowi-
cie opalizującego. Kolekcja zaprojektowana przez Carlo Colombo

InterStyle Home, Sopot, www.interstyle.pl

MOHAIR – PHILIPS

Lampa gwarantuje nieprzecięt-
ne efekty świetlne. Intrygująca 
gra świateł i cieni po włączeniu 
lampy przemieni pokój w klima-
tyczne wnętrze.

Dide Light, Gdynia,  
ww.didelight.pl

IC T1 - FLOS

Design inspirowany żonglerem i jego 
zmyśle równowagi i zwinności przy 
podrzucaniu kul. Lampa wykonana 
jest z opalizującego, dmuchanego 

szkła połączonego z metalem.

Mesmetric, Gdynia, www.mesmetric.pl

COLETTE – PEDRALI

Lampa stołowa z poliwęglanu. Przezroczyste cylindry rozlewają 
całkowicie światło odpowiednio tylko w półkuli. 

Italmeble, Gdańsk Galeria Wnętrz City Meble. www.italmeble.pl

BELL+ - DARØ 

Lampa nagrodzona tytułem 
German Design Award 2015. 

Posiada system kierowania 
snopem światła, który umożli-
wia elastyczne dostosowanie 

oświetlenia. 

Craft, Gdańsk Galeria Wnętrz 
City Meble. www.craft.shop.pl
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ROZMAWIAŁA: MATYLDA PROMIEŃ

Wnętrza  w  stylu skandynawskim  są funkcjonalne, przytulne 
i pełne szlachetnej prostoty. Jak je urządzić, by faktycznie 
było skandynawskie, a nie tylko takie udawało? Oto 10 zasad 
opracowanych przez Katarzynę Jędruszczak, dekoratorkę 
wnętrz i managera salonu BoConcept w Gdyni. Tutaj nie tylko 
kupisz wyjątkowe skandynawskie meble, lampy, tkaniny 
i dodatki, ale też otrzymasz fachową poradę i skorzystasz 
z bezpłatnej usługi projektanta wnętrz, który zaaranżuje 
przestrzeń w Twoim domu. 

1. BIEL, CZERŃ, DREWNO
Zrobiliśmy „mini-badanie” wśród architektów 
(czyli „branżowców”) odwiedzających nasz 
salon. Pytanie brzmiało: z czym kojarzy Ci się 
styl skandynawski we wnętrzach? Większość 
odpowiedzi wskazywała na uniwersalną czar-
no - białą bazę kolorystyczną, ale koniecznie 
ocieploną drewnem.

2. AUTENTYCZNOŚĆ  
I WYRAFINOWANIE
W stylu skandynawskim dominują naturalne 
materiały i oryginalne produkty. Bardzo wiele 
elementów wnętrza ma duszę, historię. Te naj-
bardziej wyrafinowane skandynawskie wnę-
trza zawsze koncentrują się wokół pięknych 
detali. Warto ich szukać i je kolekcjonować.  

3. ŚWIATŁO - NOSISZ JE W SOBIE!
Styl skandynawski to także „zarządzanie 
światłem”. Aranżacja okien zakłada mak-
symalne otwarcie na promienie słoneczne 
(okna nie są zbyt mocno przykrywane roleta-
mi, firanami, żaluzjami). Oświetlenie sztucz-
ne to wykorzystanie piękna detalu, hołd 
złożony funkcji (żarówka w „zwykłej” porcela-
nowej oprawie, na zwykłym kablu, w tekstyl-
nym oplocie), albo mistrzostwo malowania 
ścian rzucanymi cieniami. 

4. KOLOR W DODATKACH
Czarno – biało - drewniana baza daje nieskoń-
czone możliwości aranżacji przy pomocy do-
datków. Możesz sięgnąć po niemal klasyczny 
dla skandynawskiego stylu akcent czerwony. 
A może wolisz błękity lub pastele? Dodatki 
kolorystyczne prawdziwie „czarują” wnętrza 
skandynawskie.

5. OTWARTOŚĆ, ALE FUNKCJONALNA
Wnętrze skandynawskie daje „poczucie od-
dechu”. To niemal zawsze otwarta kuchnia 
(często w kuchni otwarte są też… szafki, któ-
re zastępowane są półkami). Przestrzeń jest 
jednak drobiazgowo przemyślana pod kątem 
funkcji i trybu życia domowników.

6.  OCIEPLANIE SZAROŚCIAMI  
I FAKTURĄ
Szare kolory w stylu skandynawskim dają cie-
pło i przytulność. Łagodzą ostrość przejścia 

między czernią i bielą, która zazwyczaj sta-
nowi bazę kolorystyczną. Podobnie jak fak-
tura drewna, albo splot na kocu czy pledzie. 
A może wiklinowy kosz?

7.  NATURA UDOMOWIONA
W stylu skandynawskim rośliny są stawia-
ne na szczególnym miejscu. Dosłownie 
i w przenośni. Bez względu na to czy jest to 
gałązka z zielonymi listkami czy monstera, 
zawsze są skomponowane tak, jakby czynił 
to światowej klasy florysta. 

8. BIAŁA ŁAZIENKA
Łazienka skandynawska stanowi zwykle 
wyważony balans między funkcją a formą. 
Zazwyczaj biała, minimalistyczna, czasem 

„przełamana” kolorem  w dodatkach. Zawsze 
jednak sprawia wrażenie jednocześnie steryl-
nej i przytulnej.

9. OBRAZY I TAPETY
Tapety mogą podkreślić funkcjonalny podział 
wnętrza, albo spełnić inną praktyczną funkcję 

– np. zabezpieczyć ścianę nadmiernie nara-
żoną na zabrudzenia. Obrazy zwykle harmo-
nijnie współgrają z innymi detalami wnętrza. 

Mamy tu szeroki wachlarz możliwości – od 
abstrakcji po plakaty, fotografie czy prace ty-
pograficzne.

10. KLASYCZNE PIĘKNO
Dobrze zaaranżowane wnętrze skandynaw-
skie jest ponadczasowe. Tak jak meble skan-
dynawskich projektantów – choć niejedno-
krotnie zaprojektowane w latach 40, 50, czy 
60 nadal zachowują świeżość. Ten, kto praw-
dziwie kocha styl skandynawski wie, że inwe-
stuje w meble na lata.

STYL SKANDYNAWSKI

BoConcept – Gdynia, ul. Legionów 112, budynek Altus (wejście od Al. Zwycięstwa)  •  tel:  667 500 100
www.boconcept.pl  •  www.facebook.com/BoConcept-Trójmiasto-Gdynia

Katarzyna Jędruszczak - BoConcept Gdynia

Mnóstwo dziennego światła, jasna 
podłoga, naturalne barwy przełamane 
kolorystycznymi akcentami, wyraziste 
dodatki – kwintesencja skandynaw-
skiego stylu w aranżacji BoConcept. 
Do aranżacji apartamentu wykorzy-
stano: sofa Osaka, fotel Imola, lampa 
podłogowa Kuta, stolik kawowy Lugo, 
stół Monza, krzesła Adelaide.
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GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 211, 
Galeria Wnętrz City Meble
tel. 533 905 833 / e-mail: top@new-hever.pl
 

GDAŃSK, ul. Przywidzka 9
CH Rental Park
tel. 697 444 533 / e-mail: rental@new-hever.pl

GDYNIA, ul. Legionów 112 
budynek Altus, wjazd od Al. Zwycięstwa
tel. 730 383 889 / e-mail: gdynia@new-hever.pl 

RUMIA, ul. Grunwaldzka 6, 
Galeria Wnętrz Alucolor
tel. 791 509 793 / e-mail: rumia@new-hever.pl

Łóżka 
i materace

www.new-hever.pl



harmonic® to marka, którą rozwijamy 
w branży meblowej w której specjalizu-
jemy się w produkcji łóżek tapicerowa-
nych i z litego drewna

Łóżka wykonujemy wg ścisłych ustaleń 
z klientem, co oznacza pełną persona-
lizację zamówionego łóżka przy zacho-
waniu rozsądnej ceny.

Istnieje możliwość przedstawienia klien-
towi przed zamówieniem, wizualizacji 
komputerowej wybranego przez niego 
łóżka w określonym, co do koloru i ro-
dzaju, materiale.

Łóżka harmonic® to profesjonalne rze-
miosło wykonywane z wielką pasją. Duża 
ilość oferowanych przez nas wysokiej 
jakości materiałów wykończeniowych 
oraz możliwości techniczne sprawiają, 
że jesteśmy w stanie udzielić długolet-
niej gwarancji oraz spełnić oczekiwania 
najbardziej wymagających klientów. 

Pomożemy również dobrać komfortowy 
materac, który doskonale dopasuje się 
do Ciebie sprawiając, że wstaniesz wy-
poczęty i pełen energii. 

Zapraszamy do obejrzenia naszej eks-
pozycji w Galerii Wnętrz City Meble 
w Gdańsku ul. Grunwaldzka 211.

Zapraszamy również do współpracy ar-
chitektów wnętrz i projektantów na ko-
rzystnych warunkach.

Zdrowy, mocny i długi sen jest podstawą prawidłowego funkcjonowania ludz-
kiego organizmu. Regeneracja i odpoczynek to składowe zdrowia psychicz-
nego i fizycznego. Sposób w jaki wypoczywamy ma ogromne znaczenie. Prze-
kłada się na samopoczucie, formę i chęci do działania. Zatem, wskakujemy do 
łóżka i dbajmy o zdrowie.

TEKST: DAGMARA RYBICKA 

KSIĘŻNICZKA NIE POCZUJE 
ZIARNKA GROCHU

Nie ma nic bardziej przyjemnego niż bło-
gie zakończenie dnia i komfortowa po-
budka. Bez bólu mięsni i  „połamanych” 
pleców, drętwiejących rąk czy skurczo-
nych nóg. Urządzając sypialnię powinni-
śmy zacząć od wyboru najważniejszego 
mebla, czyli łóżka. 

PODSTAWA  
ZDROWEGO SNU

Numerem jeden jest materac, który sprawi, 
że ziarnko grochu uciskające księżniczkę 
faktycznie stanie się bajką. Zakupy za-
cznijmy od wyboru odpowiedniego stelaża 
ponieważ to on będzie kręgosłupem dla 
naszego materaca.

- Konstrukcja łóżka musi zapewniać bez-
problemowe jego użytkowanie przez wiele 
lat, a taki efekt można uzyskać wyłącznie 
przy zastosowaniu odpowiednich surow-
ców i pracy wykwalifikowanych rzemieślni-
ków. Nieodłącznym elementem jest stelaż. 
Jego rola sprowadza się do podtrzymania 
materaca i nie powinien wpływać na jego 
właściwości. Jednym słowem: stelaż po-
winien być niewidzialny i niesłyszalny – 
podkreśla Mariusz Ostanówko z salonu 
Harmonic w Galerii Wnętrz City Meble.

MATERAC SPERSONALI-
ZOWANY

Decyzja, który materac wynika z indywidu-
alnych preferencji. Jest istotnym warun-
kiem w profilaktyce schorzeń kręgosłupa, 
więc podstawowe kryteria to z pewnością 
wsparcie pleców i poczucie wygody. Sper-
sonalizowany materac jest gwarantem 
zdrowego snu. Dbając o komfort i funkcjo-
nalność nie tylko spełniamy potrzeby, ale 
przede wszystkim podnosimy codzienną 
wydajność.

- Bez względu na wagę, wiek czy płeć to 
materac musi dostosować się do śpiące-
go, nie na odwrót. Musi też odpowiadać in-

dywidualnym preferencjom użytkownika. 
Tylko dobrze dobrany pozwoli na całkowi-
te rozluźnienie mięśni i pełny odpoczynek 
całego ciała. Istnieje możliwość wykona-
nia dwóch różnych materacy w jednym 
pokrowcu, co jest idealnym rozwiązaniem 
dla osób o zupełnie różnych preferencjach 
– zdradza Mariusz Ostanówko z salonu 
Harmonic.

OSZCZĘDŹ KRĘGOSŁUP

Odpowiednio dobrany materac powinien 
zapewnić kręgosłupowi anatomiczną po-
zycję podczas snu - linię poziomą, kiedy 
leżymy na boku oraz kształt litery S, kiedy 
śpimy na wznak. Takie ułożenie zapewni 
spokojny sen i uchroni nas przed uporczy-
wymi bólami kręgosłupa. 

- To na czym się kładziemy ma nam za-
gwarantować głęboki sen, komfortowy 
wypoczynek i co najważniejsze, stanowić 
dla naszego ciała odpowiednie podparcie, 
a w jego efekcie stać się czynnikiem budu-
jącym naszą chęć do działania na kolejne 
dni – wyjaśnia istotę sprawy Anna Kurow-
ska z Salonu Snu Hever. 

TECHNOLOGIA  
W SŁUŻBIE ZDROWIA

Materac powinien być dostosowany 
również do wzrostu oraz masy ciała. Sy-
gnałami, które mogą świadczyć o tym, 
że nasz kręgosłup nie jest prawidłowo 
ułożony mogą być zaburzenia snu, bóle 
pleców i krzyża, bóle głowy, bóle karku 
i barków, a także zaburzenia ukrwienia. 

- Świat zaskakuje nas coraz to ciekawszy-
mi nowinkami. Mamy na przykład termo-
regulacyjne piany, pokrowce jonizujące 
czy też odmładzające nasz organizm, elek-
trycznie regulowane stelaże, a wszystko to 
właśnie z myślą o nas i naszym komforcie. 
Potraktujmy jednak swoje własne potrzeby 
jako priorytet – radzi Anna Kurowska.

Łóżka i materaca nie powinniśmy kupować 
pochopnie. Trzeba dać sobie czas. W mał-
żeńskiej sypialni fantastycznie sprawdzi 
się łóżko pod materac szerokości 160 cm 
lub 180 cm, dając przestrzeń do swobod-
nego obracania się bez wybudzania part-
nera. Długość materaca powinna być o 20 
cm większa niż nasz wzrost. 

Struktura łóżka marki Hästens
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najbardziej wymagających klientów. 

Pomożemy również dobrać komfortowy 
materac, który doskonale dopasuje się 
do Ciebie sprawiając, że wstaniesz wy-
poczęty i pełen energii. 

Zapraszamy do obejrzenia naszej eks-
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REKLAMA

WYPOŻYCZ  
I WYPRÓBUJ

Ciekawym rozwiązaniem jest propozycja 
showroomów, które bardzo często wy-
pożyczają z ekspozycji model po to, aby 
klient mógł go sprawdzić w domu.

- Podobnie jak z przymiarką odzieży - nale-
ży sprawdzić czy jest nam absolutnie wy-
godnie. Zakup najważniejszego w domu 
mebla winien być przemyślany. Tym 
bardziej, jeśli łóżko ma nam służyć przez 

wiele lat. Im lepsza noc tym lepszy dzień! 
Zdrowy sen jest nam niezbędny, abyśmy 
wypoczęci stawiali czoła wyzwaniom no-
wego dnia -– tłumaczy Łukasz Radomski 
z Hästens Concept Store Sopot.

Łóżka Hästens to efekt setek godzin pracy 
oraz licznych badań i żmudnych testów. 
To perfekcyjna praca rzemieślników, któ-
rzy potrafią w doskonały sposób wyko-
rzystać potencjał naturalnych materiałów. 
Tworząc łóżko używają wolno rosnącej 
sosny z północy Szwecji.  Wytrzymałego 

i antystatycznego lnu. Miękkiej ręcznie 
układanej bawełny. Oddychającej i regulu-
jącej temperaturę wełny. Naturalnie sprę-
żystego i przewiewnego końskiego włosia. 

NIE TYLKO ŁÓŻKO

Choć to zaskakujące ale musimy pamię-
tać, że w łóżku spędzamy 1/3 naszej doby. 
Dlatego chcąc cieszyć się zdrowym snem 
pomyślmy co sprawi, że sypialnia stanie 
się idealnym miejscem wypoczynku. Za-
cznijmy od ograniczenia rozpraszających 
bodźców takich jak zapachy, dźwięki 
i kolory. Zasłony, narzuty czy poduszki 
powinny ocieplać wnętrze dając poczucie 
przytulności. 

Istotne jest oświetlenie – odpowiednio 
rozproszone. Zdrowy sen odbywa się 
w całkowitym zaciemnieniu i sprzyjającej 
temperaturze dlatego zadbajmy o to w na-
szym prywatnym azylu będącym ostoją 
intymności. W tak szczególnym wnętrzu 
nie może być miejsca na chaos, przypa-
dek i bylejakość dlatego decyzję o jego 
urządzeniu potraktujmy jako sprawę naj-
ważniejszej wagi.

Materac King Koi Savoy dostępny w Salonie Snu Hever
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Proponujemy Państwu 
wyjątkowe pergole 

drewniane, które 
możemy idealnie 

dopasować do Państwa 
potrzeb w połączeniu 

z wyjątkowymi deskami 
kompozytowymi 

znacząco podniosą 
standard Państwa domu.

Drewno egzotyczne oraz 
drewno modyfikowane 

termicznie to luksusowe 
rozwiązanie zarówno na 

taras jak i elewacje.

Z bogatą ofertą tego 
typu rozwiązań zapoznać 

się można w naszym 
SHOWROOMIE 

w Gdyni.

Posiadamy szereg 
wzorów oraz wybarwień 
desek kompozytowych, 
z których bez problemu 
dopasujemy odpowiednie 
rozwiązanie do każdej 
indywidualnej realizacji.

Naszym topowym 
produktem są pergole 
aluminiowe. Stanowią 
one ochronę zarówno 
przeciwsłoneczną jak 
i przeciwdeszczową. 

Możemy je doposażyć 
w dodatkowe ścianki 
boczne lub promienniki 
ciepła. Cała konstrukcja 
pozwoli nam znacząco 
wydłużyć sezon 
tarasowy.

Oferujemy Państwu 
fachowe doradztwo  
oraz materiały najwyższej 
jakości. 

Posiadamy bardzo bogate 
doświadczenie co potwier-
dza ilość naszych realizacji. 

Montażu dokonują 
pracownicy zatrudnieni 
w naszej firmie co 
gwarantuje nam kontrolę 
nad każdym projektem. 

(+48) 509 971 756 Gdynia, al. Zwycięstwa 240/1 biuro@tarasfactory.pl
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(+48) 509 971 756 Gdynia, al. Zwycięstwa 240/1 biuro@tarasfactory.pl



AUTORKA: MICHALINA DOMOŃ

Nadchodzące wielkimi krokami lato to ulubiona pora roku miłośników relaksu 
w zaciszu balonu, tarasu czy przydomowego ogródka. To ostatni moment, 
żeby odkurzyć zeszłoroczne meble, albo poszukać coś nowego. Biele, czernie, 
szarości – w tym sezonie postawmy na nowoczesność. Prostota nigdy nie 
wychodzi z mody!

OGRÓD, TARAS,  BALKON - 
RELAKS W DOBRYM STYLU

LAMPION JOE

Lampion Joe to prosta forma uzyskana z połączenia przezroczy-
stego tworzywa i naturalnego drewna. Oświetlenie nastroju można 
przyciemniać do trzech odcieni. 

Do kupienia: Dide Light, Gdynia. www.didelight.pl

ZESTAW RAY OUTDOOR

Meble ogrodowe marki B&B Italia zaprojektowane przez słynnego 
Antonio Citterio. Odporne na promieniowanie UV i opady. Sofa do-
stępna zarówno w wersji modułowej, jak i dwuosobowej. 

Do kupienia: InterStyle Home, Sopot. www.interstyle.pl

ZESTAW  
OGRODOWY  
ADELAIDE

Kolekcja mebli Adelaide 
zaprojektowana przez 
Henrika Pedersena. Krze-
sła i stoliki dostępne są 
w trzech wariantach ko-
lorystycznych na nogach 
z drewna eukaliptusowe-
go. 

Do kupienia:  
BoConcept, Gdynia.  
www.boconceptgdynia.pl 
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ZESTAW BARCELONA

Meble ratanowe zyskują coraz bardziej nowoczesny design 
i funkcjonalną formę. Wygodne poduchy zapewnią komfort 
siedzenia. 

Do kupienia: Taras Factory, Gdynia. www.tarasfactory.pl

FOTEL COMFEE

Fotele wypoczynkowe Comfee inspirowane są eterycznym dmu-
chawcem. Dzięki swojej formie umożliwiają wybranie najdogod-
niejszej pozycji relaksu.

Do kupienia: Mesmetric, Gdynia. www.mesmetric.pl

DESKA TARASOWA MODRZEW SYBERYJSKI

Taras wykonany z desek z modrzewia syberyjskiego, wykończone-
go olejem tarasowym osmo. Ten gatunek drewna charakteryzuje się 
dużą twardością, co zapewnia odpowiednią trwałość

Do kupienia: Parkiet Stark, Kartuzy. www.parkiet-stark.pl

LAMPION NEW PORT

Lampiony to efektowne i stylowe akcesoria dekoracyjne. Pięknie udekoru-
ją taras, balkon lub ogród, stworzą klimat zwłaszcza po zachodzie słońca.

Do kupienia: Marina Maison, Gdańsk Galeria Wnętrz City Meble. 
www.marina-maison.com

JOANNA MAJEWSKA 
ARCHITEKT KRAJOBRAZU, STUDIO PROJEKTOWE KRAJOBRAZ

Meble i dodatki  na tarasie powinny nawiązywać do sąsiednich pomieszczeń w zakresie stylu, 
formy i koloru. Styl wyrażamy także w prostocie donic i roślin ozdobnych. W modzie są trawy, 
egzotyczna monstera, odporne na susze sukulenty i kaktusy. Wielu zwolenników znajdują wciąż 
meble ratanowe. Są one przede wszystkim wygodne. W tym sezonie odchodzimy od ciemnej 
kolorystyki i geometrii i poszukujemy ciekawych form. Jasne komplety najlepiej korespondują 
z ciemnym tarasem. Taras to nie tylko meble i rośliny, to także dodatki. Ustawione na stoliku ka-
wowym lampiony, pozwolą na odpoczynek po zachodzie słońca i podkreślą subtelnie styl.
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Design i piękna architektura wkraczają nie tylko do wnętrz i eleganckich apar-
tamentowców, ale też do domków letniskowych. Coraz częściej bowiem chcemy 
wypoczywać nie tylko w otoczeniu zjawiskowej przyrody, ale też we wnętrzach 
i budynkach z przyrodą współgrających. 

TEKST: MATYLDA PROMIEŃ

DOMKI LETNISKOWE

INTYMNA SYMBIOZA 
Z NATURĄ

Dark House w wersji rozsuniętej
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Zaprojektowanie domu letniego, który jest jednocze-
śnie przestronny i niewielki, otwarty na otoczenie, 
ale i niedostępny dla intruzów, wydaje się zadaniem 
karkołomnym. Karkołomnym, ale nie niemożliwym. 
Architekci Andrzej Marek i Jan Sikora z pracowni Ma-
rek+Sikora Architektura podjęli wyzwanie i stworzyli 
Dark House. 

ROZSUWASZ I ZASUWASZ

Dark House to dom zamykany nie tylko na klucz. Część 
nocną domu, tę z łóżkiem na antresoli i niewielką stre-
fą wypoczynkową, umieszczono na szynach, dając 
możliwość dosunięcia jej do części dziennej, miesz-
czącej mini salon z aneksem kuchennym i kominkiem, 
łazienkę oraz przestrzeń do przechowywania. 

A zatem przyjeżdżasz – rozsuwasz, wyjeżdżasz – 
zasuwasz. W wersji całkowicie zamkniętej dom jest 
zwartą bryłą pozbawioną drzwi i okien, co stanowi 
zabezpieczenie przed ewentualnym intruzem pod nie-
obecność właścicieli. Po całkowitym rozsunięciu po-
wierzchnia wypoczynkowa powiększa się natomiast 
o drewniany taras pomiędzy dwiema częściami bu-
dynku, osłonięty przed przypadkowymi spojrzeniami.

LIGHT HOUSE

Ci sami architekci zaprojektowali też Light House, 
niewielki dom mobilny, utrzymany w nowoczesnej, mi-
nimalistycznej estetyce. Budynek składa się z 8 pre-
fabrykowanych elementów skręcanych w docelowej 
lokalizacji domu. Na parterze projektanci zaplanowali 
część dzienną, kuchnię oraz łazienkę z prysznicem. 
Dodatkowa przestrzeń mogąca pełnić funkcję sypialni 
została wygospodarowana nad kuchnią. Domek ma 
duże przeszklenia i dwa rozległe tarasy.

Dark House w wersji zasuniętej Dark House – widok ze środka

Tiny House 
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DOM NA WODZIE

Designerskie oraz funkcjonalne są również domki letniskowe za-
projektowane przez firmę EcoReadyHouse. Guest House to domek 
letniskowy dostępny w dwóch wielkościach: 25 mkw. albo 35 mkw. 
Wnętrze w standardowym układzie składa się z pokoju z aneksem 
kuchennym, łazienki oraz jadalni, z której można dodatkowo wy-
dzielić mini-sypialnię. 

Tiny House to druga propozycja domku letniskowego. Jest on zde-
cydowanie większy, ma 51,3 mkw. powierzchni użytkowej. Dom 
ma 4 m wysokości z jednospadowym dachem o nachyleniu 5°. 
Wyjątkowym projektem jest też dom na wodzie. Budynek unosi 
się na wodzie dzięki pontonowej konstrukcji podstawy. To idealna 
propozycja dla osób, które lubią nietuzinkowe rozwiązania - daje on 
możliwość mieszkania w sercu natury. 

- W Polsce dom na wodzie nie podlega pod wymogi dotyczące do-
mów mieszkalnych, co za tym idzie nie należy rejestrować go, jako 
budynek mieszkalny tylko, jako obiekt pływający (jacht) – mówi 
Wojciech Pronobis z firmy EcoReadyHouse.

Wszystkie domy EcoReadyHouse. budowane są w skandynaw-
skim stylu – charakteryzuje je prostota bryły, duże przeszklenia, 
niezwykła przestrzeń oraz funkcjonalność wnętrza.

REKREACYJNY I CAŁOROCZNY

Komfort i wygoda w każdej chwili, przez cały rok, z zachowaniem 
minimalizmu i pełnej użyteczności – to z kolei największe zalety 
projektu DOMXS. Małe domki budowane są w wersjach rekreacyj-
nych i całorocznych. Wytrzymała, drewniana konstrukcja zabezpie-
czona jest membraną i wiatroizolacją. Całość ocieplona jest wełną 
mineralną. Elewacja z tyłu domu, od podłogi aż po szczyt dachu 
jest całkowicie przeszklona. 

Domy letniskowe można budować bez pozwolenia na budowę, je-
żeli powierzchnia nie przekracza 35 mkw., a także nie muszą mieć 
zapewnionej możliwości przyłączenia uzbrojenia działki do sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej albo ciepłow-
niczej.

Light House 

Dom na wodzie

DOMXS 

Guest House

DOMXS
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Wysoki komfort życia
Niskie koszty eksploatacji

 Energooszczędny dom

Hanlo-Dom Polska Sp. z o.o.
83-200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska 8
tel.:58 35 234 84, kom.: 790 709 330 / e-mail: info@hanlo.pl, web: www.hanlo.pl
sekretariat: biuro@hanlo.pl



AUTORKA: MATYLDA PROMIEŃ

Schody w nowoczesnym domu pełnią nie tylko funkcję komunikacyjną, ale również są ważnym, 
często pierwszoplanowym elementem wystroju wnętrza, głównie za sprawą nowych materiałów 
i odświeżonych kształtów oraz konstrukcji. Współczesne trendy wnętrzarskie, mimo dążenia do 
minimalizmu i prostoty, nadal jednak zostawiają miejsce dla rozwiązań klasycznych. Niezależnie od 
miejsca, jakie zajmują schody we współczesnym domu, ich formę dostosowuje się do rozmiarów 
wnętrza i jego charakteru. Równie ważna jak ich usytuowanie jest też konstrukcja schodów. 

SCHODY NA PIERWSZYM PLANIE

SCHODY  
DĘBOWE

Klasyczna policz-
kowa konstrukcja 

z podstopni-
cami. Uwagę 

zwraca ozdob-
na, rzeźbiona 

ręcznie balustrada. 
Schody bardzo 

dobrze wyglądają 
w przestronnych 

pomieszczeniach, 
w otoczeniu 

marmuru, złotych 
dodatków oraz 
ciemniejszych 

rodzajów drewna. 

SCHODY PÓŁKOWE

Drewniane stopnie wystające poza lico betonowej ściany są orygi-
nalną i zjawiskową propozycją. Połączenie naturalnego materiału 
i nietypowego rozwiązania staje się wręcz czymś pożądanym 
w nowoczesnych wnętrzach. 

Green Step, Gdańsk. www.greenstep.pl

SCHODY NA KONSTRUKCJI BELKOWEJ

Schody na  konstrukcji belkowej przy dobraniu odpowiednich 
proporcji stopnia w stosunku do belki nośnej mogą tworzyć spójną 
i bardzo nowoczesną formę. Schody tego typu świetnie prezentują 

się w otwartych przestrzeniach. 

Flader, Gdańsk City Meble. www.galeriaflader.pl

/  ŁADNE RZECZY

SCHODY  
NA BETONIE

Schody wykonane 
z ciemnego dębu 
malowanego 
na biało. Kuta 
balustrada to efekt 
pracy mistrza 
kowalstwa arty-
stycznego. Schody 
są wygodne 
w użytkowaniu, 
ciche, trwałe  
i bezpieczne. 

Marchewka, 
Gdańsk City Meble. 
www.marchewka.pl 

Marchewka, 
Gdańsk City Meble. 
www.marchewka.pl 
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AUTORKA: MATYLDA PROMIEŃ

Drzwi wewnętrzne pełnią nie tylko funkcję praktyczną, ale również dekoracyjną. Właśnie dlatego 
warto starannie rozważyć model do swojego mieszkania. Proste czy finezyjne? Z przeszklonymi 
elementami czy rzeźbionymi ornamentami? W kolorze ściany czy kontrastujące? Podobnie jest 
z doborem drzwi zewnętrznych, jednak w tym przypadku warto zadbać również o to, by wrota 
posiadały wymaganą grubość i były odpowiednio zabezpieczone. 

DRZWI PRAKTYCZNE 
I  ESTETYCZNE

DRZWI PRZYLGOWE

Drzwi Sara Eco marki Dre to innowacyjne rozwiązanie pozwalające na 
kreatywne projektowanie wnętrz, z wykorzystaniem niewidocznych drzwi, 
dające możliwość wykończenia powierzchni skrzydła w kolorach ścian.

Parkiet – Stark, Kartuzy i Miszewo. www.parkiet-stark.pl

DRZWI  
DĘBOWE

Kompleksowa 
realizacja wykonana 
w Apartamencie 
Prezydenta RP 
Lecha Wałęsy 
w hotelu. Drzwi 
płycinowe pełne. 
Drewno: dąb ciemny. 
Wykończenie: olej 
bezbarwny. Drzwi 
płycinowe złożone 
są z kilku elementów: 
ramy, wypełnienia 
i warstwy wykończe-
niowej

Marchewka,  
Gdańsk City Meble.  
www.marchewka.pl

DRZWI TARASOWE

Rozsuwane drzwi tarasowe Patio Life firmy Pol-Skone. Ościeżnice 
i skrzydła wykonane z drewna sosnowego klejonego warstwowo. 
Opcjonalnie drzwi mogą być wykonane z drewna dębowego. Duże 
okno drzwiowe zapewnia dobre nasłonecznienie. 

IKA-Kolor, Gdańsk City Meble. www.ika-kolor.com.pl 

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Drzwi zewnętrzne to wizytówka każdego domu. Powinny być dopa-
sowane do charakteru i stylu budynku. Ościeże z drewna klejonego 
trójwarstwowo, ramy skrzydeł wykonane są z elementów klejonych 
pięciokrotnie, co skutecznie przeciwdziała wypaczaniu drzwi.

Pinus, Gdańsk City Meble. www.pinus-okna.pl
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Tkane techniką żakardową winylowe wykładziny w dziewięciu różnorodnych 
kolekcjach pozwalają na dobranie odpowiedniego stylu i nadanie wnętrzu nowego 

designerskiego charakteru. Unikalna technologia tkania sprawia, że wykładzina 
współgra ze światłem tworząc efekt trójwymiarowaości.  Wielość kształtów i wzorów 

pozwala na stworzenie fantazyjnej, wielokolorowej mozaiki.  Jednocześnie produkty 
Bolonu wyróżniają się wysoką trwałością i łatwością w konserwacji i instalacji.

 INVEST PARKIET

Zapraszamy do obejrzenia kolekcji wykładzin BOLON w naszym showroomie
INVEST PARKIET  w Gdyni Nowe Orłowo  przy ul. AL. Zwycięstwa 235/7

tel. 600-079-106, 58 670-43-30



AUTORKA: MATYLDA PROMIEŃ

Wybór podłogi to jedna z najważniejszych decyzji dotyczących aranżacji wnętrza - 
będzie miała decydujący wpływ na styl i klimat panujący w domu. Dobrze dobrane 
rozwiązanie pozwoli na stworzenie odpowiedniej atmosfery, na przykład domowego 
ciepła lub wyszukanej elegancji. Nowoczesne podłogi są trwałe, odporne na uszkodzenia 
oraz wykończone naturalnymi olejami i woskami. Aksamitne w dotyku, miłe dla stóp. 
Charakteryzują się wysoką jakością i przywiązaniem do detalu. 

PODŁOGA NIE TYLKO 
DREWNIANA

DĄB CIEMNY

Podłoga drewniana, dąb ciemny. Obramowanie – dąb naturalny ma-
lowany na złoto. Wykończenie: lakier połysk. Max. Długość deski to 9 
metrów. Możliwość wykonania na ogrzewanie podłogowe.

Marchewka, Gdańsk City Meble. www.marchewka.pl

DĄB OLEJOWANY

 Gdy to podłoga ma nadawać ton całemu wnętrzu - musi być orygi-
nalna! Deska dębowa olejowana w kolorze lawendy cenionej firmy 
Walczak z pewnością do takich należy. 

Invest Parkiet, Gdynia, Aleja Zwycięstwa 235/7 (Nowe Orłowo) 
www.invest-parkiet.com.pl

JAWOR

Jawor to bardzo wytrzymałe drewno idealnie nadające się na pod-
łogi. To bardzo jasne, bladożółte drewno, występują sęki oraz cha-
rakterystyczne ciemne drewno rdzenia. Możliwość wykonania na 
ogrzewanie podłogowe.

Marchewka, Gdańsk City Meble. www.marchewka.pl
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PODŁOGA WINYLOWA

Popularna podłoga winylowa Designflooring z linii Van Gogh. Pod-
łogi winylowe są ciepłe, trwałe, ciche i wodoodporne, bardzo dobrze 
współpracują z ogrzewaniem podłogowym. Przyjemnie się po nich 
chodzi, nawet bosymi stopami.  

Winylove, Gdańsk City Meble. www.winylove.eu 

DĄB RUSTYKALNY

Klasyczny dąb w rustykalnej stylizacji. „Uszkodzenia” podłogi wyko-
nane są ręcznie, czyniąc każdą deskę niepowtarzalną i jedyną w swo-
im rodzaju. Podłoga ta charakteryzuje się wysoką twardością, dobrą 
izolacyjnością akustyczną i termiczną.

Parkiet – Stark, Kartuzy. www.parkiet-stark.pl

JODŁA FRANCUSKA

Podłoga FertigParkiet Chevron produkowana przez Jawor Parkiet. 
Szlachetna tonacja brązu, bardzo małe, nieliczne sęki i dowolny prze-
bieg słojów to jej cechy charakterystyczne. Za sprawą ciepłej, subtel-
nej barwy świetnie podkreśli modernistyczne wnętrza. 

IKA-Kolor, Gdańsk City Meble. www.ika-kolor.com.pl

PŁYTKI CERAMICZNE

Nawet najzimniejsze wnętrze można ocieplić barwnymi do-
datkami. Ta podłoga to połączenie ręcznie malowanych pły-
tek ceramicznych z drewnem. Tradycyjny proces produkcji, 
w którym kolejne pary rąk odciskają swoje piętno na finalnym 
efekcie.

Heritage Ceramics, Gdańsk City Meble. www.heritageceramics.pl
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SĄ TRWAŁE, CICHE I WODOODPORNE, BARDZO DOBRZE 
WSPÓŁPRACUJĄ Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM – 
WŁAŚNIE DZIĘKI TEMU PODŁOGI WINYLOWE PODBIŁY 
EUROPĘ, SĄ TEŻ CORAZ POPULARNIEJSZE W POLSCE. 
CZY TA PODŁOGA PASOWAŁABY DO TWOJEGO 
WNĘTRZA? SĄDZIMY, ŻE ZDECYDOWANIE TAK!

AUTORKA: MATYLDA PROMIEŃ

Winyl jest alternatywą dla popularnych pokryć 
podłogowych takich jak panele laminowane, 
drewno, deski czy ceramika. To podłoga 
o bardzo wszechstronnym zastosowaniu 
i praktycznie bezproblemowa. 

Użycie winylu powoduje, że podłogi stają się 
bardziej elastyczne od tradycyjnych podłóg. 

- Płytki i panele winylowe są ciepłe. Przyjemnie 
się po nich chodzi, nawet bosymi stopami, 
w połączeniu z wyczuwalną strukturą 
powierzchni daje komfortowy i realistyczny 
efekt. Lepiej amortyzują kroki i redukują hałas, nie 
słychać np.: stukania obcasów. Dużą ich zaletą 
jest wodoodporność, łatwo ściąga się z nich 
wodę. Pod wpływem wilgoci nie odkształcają 
się, dzięki czemu można je montować również 
w łazience, kuchni, czy pomieszczeniach 
gospodarczych – mówi Joanna Landowska 
z salonu WinyLove w City Meble  
przy al. Grunwaldzkiej w Gdańsku.

Panele winylowe idealnie nadają się do pokoju 
dziecięcego. Ich głównym atutem jest trwałość, 
nie straszne im koła koparek, samochodzików, 
wózeczków dla lalek. Dziecko uwielbia się 
bawić na podłodze, winyl jest cieplejszy od 
zwykłych paneli podłogowych, niepotrzebne 
już będą dywaniki, które gromadzą kurz. 
Podłoga winylowa jest antypoślizgowa, łatwo 
ją utrzymać w czystości. 

Podłogi winylowe mogą być układane na 
instalacjach ogrzewania podłogowego – 
posiadają niski opór termiczny. Są też odporne 
na uszkodzenia mechaniczne, a gdy zajdzie 
potrzeba, stosunkowo łatwo można wymienić 
uszkodzony fragment. 

Funkcjonalność winylu idzie w parze 
z oryginalnym designem. Płytki winylowe są 
inspirowane naturalnymi materiałami, takimi jak 
drewno i kamień, ale również mogą mieć wzory 

imitujące metal, ceramikę, czy też zupełnie 
abstrakcyjne, nawet 3D. Występują w różnych 
wariantach wymiarowych: od standardowych 
paneli prostokątnych (najczęściej imitujących 
drewno), przez trapezy (jodełka) po kształty 
heksagonalne, romby, trójkąty, itp.

- Oferujemy najnowsze kolekcje paneli 
i płytek winylowych m.in. firmy Forbo czy 
Designflooring. Posiadają one gwarancje 
producenta do 10 lat, certyfikaty i normy 
środowiskowe. Ceny zaczynają się już od 
89 zł/m2, zapewniamy fachową pomoc przy 
instalacji – dodaje Joanna Landowska 
z salonu WinyLove.

Podłogi winylowe są trwałe, piękne i stylowe! 
WinyLove – bo podłoga musi grać!

WinyLove
EKSKLUZYWNE PODŁOGI 
WINYLOWE 

WinyLove - Galeria Wnętrz City Meble
 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 211 / tel: 884-820-283 / joanna@winylove.eu / biuro@winylove.eu / www.winylove.eu
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PARKIET STARK (GALERIA MISZEWO)
Miszewo, ul. Gdyńska 99

tel.: 725 777 067 / miszewo@parkiet-stark.pl

godziny otwarcia
pon, śr, pt: 9-17 

wt, czw: 10-18
sob: 10-15

PARKIET STARK
Kartuzy, ul. Kochanowskiego 3B
tel.: 665 016 536 / sklep@parkiet-stark.pl 

godziny otwarcia
pon - pt: 8-17 
sob: 8-14

JESTEŚMY FIRMĄ Z NIEMAL 30-TO LETNIM STAŻEM. ŚWIADCZYMY USŁUGI 
W ZAKRESIE MONTAŻU DRZWI, PODŁÓG, LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH JAK I KONSTRUKCJĄ 
SCHODÓW DREWNIANYCH, BALUSTRAD, TARASÓW. OPRÓCZ TEGO W NASZYCH SALONACH 
KLIENCI OTRZYMAJĄ FACHOWE DORADZTWO  PODCZAS DOBORU MATERIAŁÓW ORAZ ICH 

DALSZEGO UŻYTKOWANIA. ZAPRASZAMY DO NASZYCH SALONÓW FIRMOWYCH 
W KARTUZACH I MISZEWIE.



AUTORKA: MATYLDA PROMIEŃ

Miedź wraz ze złotem cieszą się niesłabnącą popularnością we wnętrzach, począwszy od 
dodatków, przez oświetlenie, aż po meble. Niegdyś te odcienie były symbolem przepychu 
i bogactwa, co z kolei wykluczało je we współczesnych wnętrzach. Dziś jednak, umiejętnie 
wkomponowane doskonale pasują zarówno do wnętrz klasycznych, jak i nowoczesnych. Złote 
i miedziane dekoracje pasują do takich modnych stylów, jak industrialny, vintage czy rustykalny. 
Pamiętajmy jednak, że wprowadzając do naszego mieszkania złote i miedziane akcenty, musimy 
zachować umiar. Powinny podkreślać stylistykę wnętrza i stanowić jego oryginalny dodatek, 
a nie wręcz przeciwnie – przytłaczać.

ZŁOTO I  MIEDŹ

DEKORACJA  
ŚCIENNA  
FINGERFILODRENDON

Możliwość udekorowania świe-
żo pomalowanej, czystej ściany 
to fantastyczna okazja. Pomyśl 
o niej jak o czystym płótnie, Nie 
ograniczaj się do tradycyjnych 
obrazów w ramach, spróbuj wy-
razistszych faktur i rzeźb, ekspe-
rymentuj z nowymi materiałami.

BoConcept Gdynia. www.bocon-
ceptgdynia.pl

ŚWIECZNIKI

Miedź kojarzona dotychczas ze 
stylem industrialnym nabrała 
nowego wymiaru we wnętrzach 
eleganckich i luksusowych. Mie-
dziane świeczniki w stylu glamo-
ur marki Canpol dodadzą szyku 
i blasku każdemu salonowi.

DECOR Home&Design, 
Gdańsk City Meble

KLAMKA STAR

Klamka jest pozornie elementem dodatkowym, wpływającym jedy-
nie na użytkowanie drzwi. Źle dobrana klamka może szpecić całe 
mieszkanie. Klamki w kolorze złota i miedzi idealnie pasują do drzwi 
drewnianych, dębowych, nie pasują zaś do prostych, białych skrzydeł. 

Invest Parkiet, Gdynia. www.invest-parkiet.com.pl

TURBINE CLOCK

Zegar zaprojektowany przez Geor-
ge Nelsona dla marki Vitra. Dzięki 
różnorodności użytych materiałów 
i rzeźbiarskim kształtom, zegar na-
wiązuje do lat 50. ubiegłego wieku 
i stanowi doskonałą alternatywę 
dla zwyczajnych odliczaczy czasu. 

Mesmetric, Gdynia.  
www.mesmetric.pl

BATERIA GROHE GRANDERA

Minimalistyczna i prosta, a jednak ekstrawagancka. Czysta, oparta na 
kształcie kwadratu, a jednak zaokrąglona. Ponadczasowa i klasyczna, 
a jednak nowoczesna. Kolekcja GROHE Grandera godzi ze sobą trady-
cyjne sprzeczności w jednym harmonijnym kształcie.

Salon Elements, Gdańsk. www.lazienkizpomyslem.pl
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AUTORKA: JUSTYNA MICHALKIEWICZ - WALOSZEK

Mówią o sobie, że odpowiadają na pragnienia i zachcianki klientów. Pomagają im 
zaaranżować przestrzeń jak z bajki. A to wszystko za pomocą płytek ceramicznych, kafli, 
dekorów i podkładek. Bardzo wzorzystych i nietypowych. Poznajcie twórców marki 
Something Special Design z Gdyni. 

SOMETHING SPECIAL DESIGN

KAFLE Z WYOBRAŹNIĄ

Za tą pomysłową marką stoją Agnieszka 
Pawłowska i Patryk Palas, para nie tylko 
w biznesie, ale i w życiu. Wspólnie zaj-
mują się obróbką każdej płytki. To ręczna 
praca. Najpierw trzeba wybrać zdjęcie lub 
grafikę, a następnie przetransferować ją 
na ceramikę. Granicą w wyborze wzorów 
jest jedynie wyobraźnia. 

Czasami klienci zamawiają płytki z goto-
wym zdjęciem, innym razem proszą o pro-
jekt grafiki z obrazkiem lub napisem. Płytki 
można wykorzystać jako podkładki (te są 
oklejone korkiem po wewnętrznej stronie), 
albo jako element ściennego designu. 
Niektórzy wypełniają nimi blaty kuchenne 
oraz stoły w pokojach gościnnych. 

Mnogość wzorów i kolorów sprawia, 
że możemy dowolnie zmienić wygląd 
otaczającej przestrzeni, podkreślając 
przy tym nasz indywidualny styl. Płytki 
są nie tylko oryginalne, ale bardzo trwa-
łe. Odporne na ścieranie, uderzenia czy 
chemikalia. Posiadają powłokę o du-
żym połysku, która jest jednocześnie 
wodoodporna. 

- Mam to szczęście, że jestem magistrem 
sztuki, żyję z malarstwa, ale znalazłam 

też prostą drogę, aby przekuć pasję na 
komercję. Padło na podkładki. Założenie 
było takie, że gadżet miał być niedrogi, 
spełniać funkcję użytkową i łączyć moje 
pasje. Od fotografii, poprzez projektowa-
nie, aż po grafikę. Udało się - przyznaje 
z uśmiechem Agnieszka. 

Kolekcja nieustannie się powiększa. Co-
raz częściej można w niej odnaleźć ak-
cent psychologii pozytywnej. 

- Postawiliśmy na szczerość i optymizm. 
Dzięki temu, nasze podkładki są wręcz 
terapeutyczne, również dla nas samych. 
Cały czas wymyślamy nowe, wesołe tek-
sty, które na nich zamieszczamy – śmieje 
się Agnieszka. 

Po tę złożoność sięgają starsi i młodsi. 
Klienci indywidualni, ale również restau-
racje, kawiarnie i sklepy. Zwłaszcza te, 
których asortyment związany jest z kawą 
lub herbatą. Kafle wędrują także do muze-
ów, galerii czy biur zajmujących się public 
relations. Przychodzą po nie również przy-
szli małżonkowie, poszukujący prezentów 
dla swoich gości. Jak podkreśla Agniesz-
ka – klienci są różni, ale łączy ich jedno. 
To esteci.

PRESTIŻ    MIESZKAJ I URZĄDZAJ

48





Projektowanie, remontowanie, czy inne czynności związane z tworzeniem 
wnętrz to trudne i czasochłonne zajęcie. Trzeba się na tym dobrze znać, żeby 
nie popełnić błędów i nie dać się oszukać wielu „specjalistom”. Można też po-
wierzyć całość prac sprawdzonym i renomowanym ekspertom mającym za 
sobą lata doświadczeń, setki zadowolonych klientów i udokumentowane port-
folio realizacji. Taką firmą jest Don’t Worry.

Firma kierowana przez Jerzego Demianiuka 
działa na rynku już od 27 lat. Produkcja mebli 
na zamówienie to jeden z filarów jej działalności, 
drugim jest projektowanie wnętrz. 

- Szczycimy się tym, że jesteśmy wszechstronni, 
wnętrza przez nas zaprojektowane są bardzo 
różne, nie są sztampowe, tylko w jednym stylu. 
Potrafimy dostosować projekt do potrzeb i gustu 
naszych klientów. Jedni wolą ciepłe, klasyczne 
wnętrza, inni lepiej czują się w chłodniejszych, 
bardziej nowoczesnych, a jeszcze inni wolą 
skandynawski minimalizm. W tej branży nie ma 
dla nas tajemnic, są wyzwania, które z chęcią 
podejmujemy – mówi Jerzy Demianiuk, 
właściciel Don’t Worry. 

Firma Don’t Worry oferuje pełny nadzór nad 
całym projektem, począwszy od projektu, 
doboru materiałów, sprzętów AGD, poprzez 
własne wykonanie mebli z zachowaniem 
najwyższej jakości, na montażu, doborze 
oświetlenia i detali dekoracyjnych kończąc.

- Jesteśmy z klientem przez całą drogę 
i sprawiamy, że podczas całego procesu 
realizacji, nie martwi się o nic. Wychodząc 
naprzeciw tym wyzwaniom realizujemy 
wnętrza indywidualne, proste, ale z właściwymi 
proporcjami, wyjątkowe i przede wszystkim 
praktyczne, jak dla samego siebie – dodaje 
Jerzy Demianiuk.

By stworzyć odpowiedni klimat wnętrza, należy 
użyć wielu elementów, dbając o to by stanowiły 
jedność. Podłoga, ściana, sufit, okno, drzwi czy 
też kolor, struktura oraz światło... właściwe ich 
połączenie jest sztuką, wyzwaniem! 

- To zobowiązanie wobec zaufania jakim 
zostałem obdarzony. W tym celu trzeba słuchać 
i rozumieć. Korzystać z pomysłu inwestora, 
zgodzić się, a czasem zaprotestować. Architekt 
wnętrz staje przed czystym płótnem, a proces 
od „przed” do „po” jest aktem twórczym tego, 
czego jeszcze nie ma, a ma się stać. Don’t 
Worry to obietnica. Wszystko w jednym 
miejscu, kompleksowo, bez rozczarowań czy 
negatywnych emocji – mówi Jerzy Demianiuk. 

DON’T WORRY!  ZMIENIMY 
TWOJE WNĘTRZE 
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Klienci, projekty - Jerzy Demianiuk, tel: 601 621 220, e-mail: jerzydemianiuk@wp.pl
Współpraca, propozycje handlowe, zamówienia publiczne - Jakub Demianiuk, tel: 669 371 681, e-mail: jakubdemianiuk@dontworry.pl   
Biuro projektowe - Bieszkowice ul. ks. Heyke 11 
www.dontworry.pl
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Wszystko zaczęło się w 2009 roku. Troje ab-
solwentów architektury, których połączyło 
zamiłowanie do drewnianej sklejki, założyło 
wówczas twórczy kolektyw, nadając mu na-
zwę „Tabanda”. Pełni wiary we własny sukces, 
postawili wszystko na jedną kartę. Już na 
samym początku założyli, że ich produkcja 
będzie miała bardzo osobisty charakter, a pro-
jekty, które wyjdą spod ich skrzydeł staną się 
pełnoprawnymi członkami zespołu. Zamiast 
masowo rozwijać nowe, skupili się na udosko-
nalaniu tych, które już powstały. A one, w do-
wód wdzięczności podsyłały nowe inspiracje. 
Tak powstało kilkanaście dobrych projektów. 

WIZYTÓWKA TABANDY

Na przykład „Diago” (od angielskiego sło-
wa „diagonal”, co oznacza „przekątną”). 
Ten topowy dzisiaj produkt nie zmienił 
swojej formy przez lata, ale doczekał się 
kilkunastu wariantów kolorystycznych, 
a także kilku braci pod postacią wersji z fil-
cem, wersji ze skórą oraz takiej z niskim 
oparciem, będącej stołkiem barowym. 

O jego sukcesie zdecydowała prostota, 
wygoda, funkcjonalność i bardzo no-
woczesny design. Wykonany zaledwie 
z dwóch elementów: siedziska z giętej, 
aluminiowej blachy i nóg z drewnianej 
sklejki, stał się ulubieńcem minimalistów 
i poszukiwaczy nowoczesnego designu.   

„Diago” wyznaczyło kierunek młodym pro-
jektantom, którzy zaczęli rzeźbić nie tylko 
w sklejcie, ale również w aluminium.

LAMPA DLA KOLEŻANKI

Tak narodziły się: stolik kawowy „Mobiush” 
oraz lampka „Lampania”. Ta ostatnia mia-
ła być prezentem urodzinowym dla kole-
żanki o imieniu Ania i powstała na kilka 
godzin przed imprezą. Podarunek okazał 
się udany, a lekko zmodyfikowana lampka 
trafiła do stałego asortymentu Tabandy. 

- Nazwy naszych produktów powstają 
w wyniku burzy mózgów. Na początku za-
zwyczaj są śmieszne, czasem głupie, ale 
później staramy się je doszlifować. Przyję-
liśmy zasadę, że mają być polskie, ale jed-
nocześnie dobrze brzmieć na rynku mię-
dzynarodowym – mówi Megi Malinowska, 
współtwórczyni Tabandy.  

LUKSUS DREWNIANEJ SKLEJKI

Nie ma co ukrywać, że sklejka to materiał 
niedoceniony. Gdyby nie wiara twórców 
marki, że można jej nadać przyzwoite ży-
cie, być może nigdy nie poznalibyśmy Ta-
bandy. A już na pewno nie w takiej formie. 
Prostej, ale wyszukanej. Zaprojektowanej, 
ale nieprzekombinowanej. Drewniana 
sklejka okazała się tworzywem idealnym 
do eksperymentów, a odbiorcy szybko się 
przekonali, że tkwi w niej ogromny poten-
cjał. Jest bardzo wytrzymała, plastyczna 
i pięknie pachnie. Poza tym, doskonale 
komponuje się z innymi surowcami. 

- Sklejka przed obróbką nie jest materiałem 
luksusowym. Jest natomiast tworzywem 
bardzo wdzięcznym do pracy. Wypracowali-
śmy różne metody jej obróbki i wykończenia, 
dzięki czemu finalnie nabiera bardzo estetycz-
nej i naturalnej formy. Jeżeli luksusem jest 
produkt naturalny, funkcjonalny i estetyczny 
wizualnie, to można mówić o sklejce jako 
o materiale luksusowym – dodaje Megi. 

SKLEJKA I DREWNO

Chociaż Tabanda sklejki nie porzuca, coraz 
częściej eksperymentuje z innymi materiałami. 
Ostatnio, na ich warsztacie znalazło się lite drew-
no, które w najnowszej kolekcji zostanie połączo-
ne nie tylko ze sklejką, ale również z ceramiką. 

- Sklejka to nasz kręgosłup, ale czasami od 
niego uciekamy. Jesteśmy bardzo otwarci 
na inne materiały. Lite drewno kręci nas 
od zawsze. Połączyliśmy je z drewnianą 
sklejką. Zobaczymy, co wyjdzie z tego 
małżeństwa – dodaje Megi. 

Małgosia „Megi” Malinowska, Filip Ludka i Tomek Kempa

TABANDA, 
CO MA DOBRE POMYSŁY
AUTORKA: JUSTYNA MICHALKIEWICZ - WALOSZEK

Jedna kobieta, dwóch mężczyzn i wspólna pasja do designu. Takie były ich początki. Dzi-
siaj, po ośmiu latach twórczej pracy, produkty Tabandy cieszą się niemałą popularnością. 
Nie tylko w Trójmieście, ale w całej Europie.  Kim są twórcy brandu i co warto wiedzieć 
o tej niezwykłej bandzie?
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KOLEKTYW Z DOLNEGO 
MIASTA 

Dzisiaj nad marką pracuje siedem osób, ale 
trzyosobowy trzon pozostał niezmienny. 
Małgosia „Megi” Malinowska, Filip Ludka 
i Tomek Kempa jeszcze osiem lat wcze-
śniej nie spodziewali się, że w 2017 roku 
ciężko będzie im zaplanować wolny dzień 
w zawodowym kalendarzu. A ten jest wy-
pełniony po brzegi. Projektowaniem, pro-
dukcją, promocją i nagrodami.

Pracują od świtu do nocy w swojej pracow-
ni w Królewskiej Fabryce Karabinów na Dol-
nym Mieście w Gdańsku. Ambitnie założyli, 
że rocznie wydadzą na świat co najmniej 
dwa nowe produkty. Jednym z deadline’ów, 

który skutecznie potrafi zmobilizować dru-
żynę są targi IMM w Kolonii, odbywające się 
każdego roku w styczniu. To tam zazwyczaj 
pokazują najnowsze prototypy. 

NOWOŚCI Z FABRYKI KA-
RABINÓW

Na tych ostatnich zaprezentowali leżan-
kę, biurko oraz kolekcję ceramiczną, która 
powstała we współpracy z marką August 
Design Studio. Kolekcja spotkała się z apro-
batą, a produkty już niedługo będą dostępne 
w sprzedaży. 

- W pracy cenne jest dla nas poczucie hu-
moru. Musi to sprawiać przyjemność nam 
i ludziom. Chcemy, żeby nasze produkty 

były fajne, miały w sobie coś miłego, cza-
sami zabawnego. Z drugiej strony, produkt 
musi być logiczny, funkcjonalny, charakte-
rystyczny i wieczny, czyli konstrukcyjnie 
niezniszczalny – dodaje Megi. 

PO PRACY

Po pracy starają się oddychać świeżym po-
wietrzem. Łączy ich sport oraz zamiłowanie 
do gór. Mężczyźni Tabandy uprawiają snow-
board i downhill, czyli ekstremalne zjazdy ro-
werem po stromych stokach. Z kolei Megi, 
zimą najchętniej pakuje narty, a latem moż-
na ją spotkać na kortach tenisowych. Cho-
ciaż łączy ich wiele, każde z nich ma inny 
punkt widzenia.  

- Jesteśmy ulepieni z tej samej gliny, ale cała 
naszcza trójka myśli inaczej. To duża war-
tość w pracy twórczej. Mamy różne podej-
ścia, dzięki czemu potrafimy odpowiadać 
na różne potrzeby naszych klientów. Nie 
kłócimy się, tylko konstruktywnie debatuje-
my, ale wiadomo, że czasami różnice zdań 
potrafią  być spore. Bardzo cenimy sobie 
nasze odmienności, a nasze projekty łączą 
przeważnie trzy różne sposoby myślenia - 
podsumowuje Megi.

Z tych trzech różnych sposobów my-
ślenia powstają zawsze projekty, któ-
rych wspólnym mianownikiem jest styl 
oparty na subtelnych kontrastach i nie-
oczywistych zestawieniach: motywy in-
spirowane naturą przemycane są do 
nowoczesnych geometrycznych form, 
a surowe, industrialne akcenty łączą się 
z żywą, pogodną kolorystyką.

Sofa marki Tabanda. Obok Lampa Lampania oraz stolik MooseStolik Mobiush. W tle regał Dynka

Na pierwszym planie siedzisko Falon
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DESIGN SALE.
Ważna wiadomość dla fanów marki BoCon-
cept! Już 20 czerwca rozpoczyna się Design 
Sale. To idealny moment, aby zamówić wyma-
rzone meble korzystając z wyjątkowych okazji 
cenowych. Wybrane modele mebli i wszystkie 
dywany 15% taniej, wyprzedaż ekspozycji na-
wet -50%! Odwiedź salon BoConcept Gdynia 
i przekonaj się, co możesz zyskać.

BoConcept – Gdynia, ul. Legionów 112, budynek Altus (wejście od Al. Zwycięstwa) – Tel: 667 500 100 
www.boconcept.pl – www.boconceptgdynia.pl – www.facebook.com/BoConcept-Trójmiasto-Gdynia

FOTEL IMOLA 
Prawdziwa ikona 

designu. Ujmująca forma, 
charakterystyczne detale  
i niesamowita wygoda to 

jego największe zalety.

  STOLIK 
KAWOWY CHIVA 

Proste i minimalistyczne  
albo wyposażone w wiele 

różnych funkcji - stoliki 
kawowe  Chiva to czysta 

funkcjonalność opakowana 
w świetny design. 

  FOTEL ATHENA  
Osobista strefa relaksu. 
Zachwycające piękno,  

nowoczesny design,  
przytulna forma i komfort  

nie z tej ziemi.

SOFA CENOVA  
Klasyczna sofa z dużymi modu-
łami, niską podstawą i szerokimi 
poduszkami. Jest tak wygodna, na 
jaką wygląda.

SOFA INDIVI 2   
Kolejne pory roku mijają, trendy 
przychodzą i odchodzą, ale design 
sofy Indivi 2 jest ponadczasowy.

  STÓŁ MILANO  
I KRZESŁA ADELAIDE  

Zestaw, który nada stylowy cha-
rakter każdej jadalni.

  SOFA ISTRA 2 
Lekka, delikatna i współczesna  

forma z prostymi liniami. Wniesie nowocze-
sną elegancję do Twojego salonu
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Rezydencja w Redzie 
zaprojektowana przez 
sopockie biuro Arte 
Dizain ma 450 m2 po-
wierzchni. Projekt 
wnętrza domu został 
wykonany komplekso-
wo i jego zakres obej-
mował nie tylko piw-
nicę, parter oraz piętro, 
ale dodatkowo również 
część architektury bu-
dynku - elewacje, tara-
sy oraz ogrodzenia.  

PROJEKT: AGNIESZKA HAJDAS – OBAJTEK – ARTE DIZAIN 

WIELOFUNKCYJNA 
REZYDENCJA
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Już na wejściu wita nas przestronne 
i jasne wnętrze części dziennej, gdzie 
mieści się salon z otwartą kuchnią i ja-
dalnią oraz gabinet oddzielony wysokimi 
szklanymi drzwiami składanymi, które 
w zależności od potrzeb można rozsunąć 
tworząc jedną dużą przestrzeń. 

Zarówno układ posadzki, podziały su-
fitów, jak i strefy świetlne strefują prze-
strzeń w zamierzony sposób. Część 
jadalniana stanowi swoistą wyspę na 
drewnianej wstawce podłogi wśród wiel-
koformatowych płytek w kolorze pia-
skowym. Dodatkowo serce domu - stół 
został zwieńczony dekoracyjną lampą 
Vibia Ameba. 

Pod jednym z okien zaprojektowano 
ekstrawagancką komodę z frontami 3D 
wykonaną na zamówienie u stolarza. Do-
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minują odcienie bieli oraz neutralne bar-
wy ziemi, mocniejszym akcentem kolory-
stycznym podkreślona została obudowa 
kominka wykończona kamieniem Star 
Galaxy, a całość ociepla kolor orzech 
amerykański podłogi drewnianej. 

Drzwi bezprzylgowe prowadzące do 
garażu idealnie zlewają się z bryłą i ko-
lorem ścian, dzięki czemu wtapiają się 
w tło i stają się dyskretnym wyjściem. Na 
piętro lub do piwnicy prowadzą schody 
wykończone drewnem i oryginalną białą 
balustradą w geometryczny wzór według 
indywidualnego projektu pracowni Arte 
Dizain wykonaną przez ślusarza.

W piwnicy króluje strefa rozrywkowa 
– sala z kinem domowym oraz część 
rekreacyjna z siłownią i stołem do gry 
w ping-ponga. Ledowe podświetlenie su-
fitów i dekoracyjnej zabudowy meblowej, 

zapewnia odpowiedni nastrój i atmosferę 
do długich rozmów czy delektowaniem 
się seansem filmowym. 

Dodatkowym elementem dekoracyjnym 
oraz dającym dyskretne światło skiero-
wane ku górze jest zwieszona lampa Ar-
temida Drop. W lewym narożniku znalazł 
swoje miejsce oryginalny fotel Charlsa 
Emsa Egg tapicerowany białą ekoskórą. 
W części przeznaczonej do gry i ćwiczeń 
ściany zostały wykończone wielkoforma-
towi lustrami klejonymi oraz wstawkami 
z fornirowanych płyt w ciepłych odcie-
niach dębu. 

W  strefie prywatnej domu znajdującej 
się na piętrze tak rozplanowano układ 
pomieszczeń, by pogodzić potrzeby 
wszystkich domowników po równo. Każ-
da z sypialni ma zarówno garderobę, jak 
i łazienkę.

PRESTIŻ    MIESZKAJ I URZĄDZAJ

60

/  PRESTIŻOWE WNĘTRZA



UKŁAD NAROŻNY ELIXIR, DOSTĘPNE KONFIGURACJE NAROŻNE
ORAZ SOFY WOLNOSTOJĄCE.

GDAŃSK CITY MEBLE
SALON ITALMEBLE
al. Grunwaldzka 211
tel.: 664-166-880
e-mail: gdansk@italmeble.pl

www.italmeble.pl



Właściciele, na co dzień zapracowani i zabiegani, pragnęli 
w mieszkaniu znaleźć spokój oraz prywatną oazę odpoczyn-
ku. Aranżacja zachowana została w mocnym, męskim charak-
terze. Projektanci, którzy dostali wolną rękę, zaprojektowali 
apartament w stylu loftowo-kamienicznym, zdominowany 
przez stonowane kolory szarości, czerni i bieli, przełamane 
ciepłym, naturalnym drewnem. 

W salonie uwagę przyciągają wygodne meble, stylowy i orygi-
nalny barek czy unikalne oświetlenie. Całość przełamuje drew-
niana podłoga z dębu olejowanego. W części pod oknem zna-
lazło się miejsce na kącik jadalny. W korytarzu łączącym salon 
z pozostałą częścią mieszkania jedną ze ścian i sufit pokryto 
lustrem, które efektownie powiększa niewielką przestrzeń.

Za drewnianą ścianą w przedpokoju znajdziemy sypialnię. 
To zdecydowanie największa atrakcja aranżacyjna całego 
mieszkania – wezgłowie oraz obicia szuflad w komodzie 
wykonano z materiału w szaro - niebiską kratę, a zamiast 
tradycyjnych uchwytów zamontowano skórzane paski. 
Ściana nad komodą wykonana została z drewna, nato -
miast ceglana ściana nad łóżkiem nawiązuje do aranżacji 
w salonie. 

Podobnie, jak meble kuchenne – zabudowa, komoda, drzwi 
oraz projekt łóżka w sypialni zostały opracowane przez archi-
tektów z JT Grupa, a następnie wykonane przez lokalną, za-
przyjaźnioną pracownię stolarską.

Błękit, szarość i niezwykły kunszt lokalnej 
pracowni stolarskiej – to wszystko znajdziemy 
w 60-metrowym apartamencie na prestiżo-
wym osiedlu w Gdańsku – Nadmorskim Dwo-
rze. Mieszkanie zostało zaprojektowane przez 
architektów z pracowni JT Grupa, a jego wy-
strój nawiązuje do pobliskiego Bałtyku i jego 
wyjątkowego klimatu.

PROJEKT: JAGODA I TOMASZ ZIÓŁKOWSCY – JT GRUPA 

Z MĘSKIM CHARAKTEREM
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Płytki i mozaiki - Casalgrande Padana oraz Porcelanosa 
Sofa w salonie – BoConcept
Fotele w salonie - Sancal 
Stół w salonie - BoConcept 
Krzesła w salonie - BoConcept
Kinkiet w kuchni - Gras 
Żyrandol w salonie - Buster and Punch
Barek w salonie - Buster and Punch 
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Architekt użyła ponadczasowych materiałów wykończenio-
wych - włoski kamień z Carrary, rodzimy dąb na posadzkach, 
układany we wzorzyste kasetony w bardzo klasycznym stylu, 
kafle posadzkowe francuskiej firmy powstałej 150 lat temu, 
oryginalna angielska obudowa kominka. Wszystko współgra 
z szeroką kolekcją pamiątek rodzinnych właścicieli, w więk-
szości przywiezionych z podróży po świecie - weneckie i afry-
kańskie maski, płaskorzeźby z Sziwą prosto z Indii, a w salo-
nie relaksu, przy saunie jedną ze ścian zdobi wielkoformatowe 
zdjęcie ulubionego wakacyjnego widoku właścicieli. 

Klasyczną kuchnię, drzwi, balustrady, większość szaf, gardero-
by i wszystkie meble na wymiar wykonywali trójmiejscy stolarze 
według projektu Lucyny Kołodziejskiej. Podobnie stół w jadalni, 
komody i witryny. Dla przełamania klasycznej kuchni, stylowego 
salonu, bardzo eleganckich łazienek i sypialni, łazienka przy saunie 
została zaprojektowana w nieco bardziej oryginalny sposób i dzięki 
płytkom z liściastym nadrukiem, zielonym bateriom i zielonej misie 
umywalkowej, przywodzi na myśl egzotyczną dżunglę. 

To jeden z najciekawszych projektów 
w moim dorobku – tak architekt Lucy-
na Kołodziejska mówi o wnętrzach domu 
w Gdyni. Dom ma 3 kondygnacje, wszyst-
kie stanowią część mieszkalną. Stylowe 
wnętrze nawiązuje do bryły domu, która 
również jest bardzo klasyczna.

PROJEKT: LUCYNA KOŁODZIEJSKA – FABRYKA WNĘTRZ / ZDJĘCIA: FOTO & MOHITO

PONADCZASOWA KLASYKA
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Meble wypoczynkowe - Kler
Lampy - Eichholtz, George Nelson
Lampy w sypialni - Aqua Creation

Kinkiet na tapecie - Delightfull
Kafle francuskie - Wincklemans 

Płytki Jungle - Ornamenta 
Kafle cegiełki - Tonalite 

Pozostałe płytki - Gardenia, Gigacer 
Stylowe kafle w łazience - Devon&Devon

Meble i dodatki - Gervasoni, Ligne Roset, Eichholtz
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