
Talerz „Równowaga Yin Yang”
Loft Kulinarny

Loftkulinarny.pl

Talerz „Syrena”
Magdalena Pilaczyńska

Shop.lookatmeplates.com

Talerz „Pływaczka”
Pol / Sztyma / Wolna

Instagram.com/pol_sztyma_wolna

To intrygujące barwne obrazy, w których rolę płótna odgrywa por-
celana. Te talerze, choć puste, sycą inspiracjami, pięknem i kunsztem. 
Czerpcie z nich do woli! 

Talerz z kolekcji „Cairo”
Vito Nesta

Vitonesta.com

Talerz „TRISKELION”
ENDE × WALISZEWSKA

Endeceramics.pl

Talerzyk z wizerunkiem Leontyny
Majolika Nieborów

Majolikanieborow.pl

Talerz „Miłośnicy roślin”
JAD 

Instagram.com/jad_dishes

Talerz dekoracyjny „Oczy”
Rosenthal

Rosenthal.pl

Talerz dekoracyjny „Drag Queens”
Rosenthal x Martin Schoeller

Rosenthal.pl

vox.pl

RAZEM Z VOX ZNAJDŹ POMYSŁ NA CAŁE WNĘTRZE

ŁÓŻKO TAPICEROWANE
Wybierz łóżko idealne! Trzy nowe modele łóżek tapicerowanych 

Puric, Harmonic i Geometric podlegają pełnej personalizacji. 
Wystarczy skorzystać z intuicyjnego konfiguratora on-line 

i samodzielnie stworzyć nowy mebel. Personalizacji podlegać 
może pikowanie zagłówka, tkanina i kolor obicia, 

a także rodzaj drewnianych nóżek.
Warto dodać, że do wyboru są m.in. tkaniny naturalne, easy clean 

czy pet friendly w przeróżnych opcjach (od miękkiego boucle, 
przez delikatne mono barwne welury, aż po wzorzyste wełny). 

Nóżki występują w pięciu różnych wariantach.

PANELE SOFORM
Panele tapicerowane Soform sprawią, że pomieszczenie stanie się wyjątkowo przytulne i komfortowe. 
Różnorodne kształty i tkaniny w 12 kolorach pozwalają na stworzenie idealnej kompozycji, 
która dopełnia charakter przestrzeni. Panele sprawdzą się znakomicie w kąciku do pracy lub nauki, 
w którym mogą odegrać rolę praktycznej tablicy na notatki i inspiracje.

DRZWI FINA
Przy urządzaniu wnętrz liczą się rozwiązania uniwersalne, funkcjonalne i estetyczne 

– te wszystkie aspekty łączą drzwi Fina. Ich projektant, Olgierd Jaskulski, postawił 
na ponadczasową biel, która komponuje się z każdym wnętrzem. Dzięki pokryciu ekologiczną 

farbą akrylową drzwi są odporne na zmianę koloru i pozostają białe przez lata. 

PODŁOGA QUERRA WR
Woda z parasola, błoto z kaloszy czy ślady mokrych łap zwierzaków. 
Tym wyzwaniom sprosta podłoga z kolekcji Querra WR, która idealnie 
łączy walory techniczne i estetyczne. Przy tym odwzorowuje kolor 
i strukturę drewna, a także zachowuje wysoką odporność na czynniki 
zewnętrzne. Praktycznym uzupełnieniem podłogi będą listwy 
Espumo, które są odporne na wilgoć i uderzenia.
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