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Funkcjonalność oznacza, że dany przedmiot, sprzęt czy 
mebel jest użyteczny i wygodny. Dobra organizacja to z kolei 
umiejętność, której można się nauczyć dowiadując się jak 
korzystać z wyposażenia w kuchni, aby gotować sprawnie i 
szybko. Przedstawiamy rozwiązania, które wyróżnia wysoka 
funkcjonalność, ułatwiająca dobrą organizację domowej 
kuchni.

3RMHPQ\�MDN�7DQGHP

Tandem to niekwestionowany król w kuchni. Pakowny jak 
magazyn, otwierany jak lodówka – pomieści wszelkie zapasy. 
Otworzysz go bez wysiłku – wystarczy jeden ruch i już masz 
w zasięgu ręki mąkę, cukier lub ryż. Idealnie współpracuje z 
lodówką, w której przechowujesz świeże produkty, wymaga-
jące niskiej temperatury. W Tandemie możesz zgromadzić 
wszystkie produkty suche o długim terminie przydatności, 
zamknięte w kartonikach, puszkach czy opakowaniach z 
tworzyw sztucznych. Dzięki temu, że Tandem jest tak obszer-
ny i umożliwia przechowywanie zarówno wewnątrz szafki, 
jak i na jej drzwiach, wszystko się tu zmieści. Dodatkowe 
małe koszyki umożliwiają segregację produktów i pogrupo-
wanie ich np. według częstotliwości używania.

fot. PEKA
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Snello to jakby przeciwieństwo ogromnego Tandemu. Jest 
mały, ale sprytny. Doskonale wykorzystuje wąską przestrzeń 
w szafce podblatowej. Dzięki niemu nawet w najwęższym i 
trudno dostępnym miejscu możesz stworzyć ergonomiczną 
szafkę o różnym przeznaczeniu. Już 15 cm wystarczy, aby 
zorganizować miejsce na przechowywanie buteleczek, 
przypraw czy konserw. Snello doskonale też sprawdzi się jako 
szafka na kuchenne detergenty.

/H0DQV�GR�QDURĹQLND

Nie wiesz jak ergonomicznie zagospodarować kuchenny 
narożnik? Pomyśl o szafce LeMans. To system, który powstał 
właśnie z myślą o zagospodarowaniu trudno dostępnych 
miejsc w narożniku kuchni. O ile w Tandemie przechowasz 
zapasy produktów suchych, a w systemie Snello przyprawy – 
o tyle LeMans to najlepsze miejsce na garnki, patelnie i 
brytfanny. Dlaczego? Ponieważ jego półki są owalne, a każda 
z nich wyjeżdża z lekkością do przodu. Jednym ruchem ręki 
możesz wyciągnąć całą zawartość na zewnątrz i sięgnąć po 
dowolny garnek.

/6HJUHJXM�PRGXāRZR

Skoro masz już Tandem, skąd zawsze łatwo wydostaniesz 
zapasy, w szafce podblatowej Snello przechowasz przyprawy, 
a pod ręką garnki w LeMans, to co z odpadkami, jakie zawsze 
powstają podczas gotowania? Peka ma sposób również na to. 
Kosze na odpady, jakie oferuje zapewniają łatwą segregację, 
która idzie w parze z ergonomią. Wbrew temu, co można 
byłoby myśleć, kosz na śmieci to element wyposażenia 
kuchni, najczęściej używany podczas gotowania. W ofercie 
Peki znajdziesz ergonomiczne pojemniki wstawiane do 
szuflad – ten sposób segregacji odpadów jest najpopularniej-
szy. Możesz też skorzystać z modułowego zestawu pojemni-
ków.
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Przechowywanie sztućców i serwisów obiadowych 
w szufladach to ważny temat, który warto dobrze zaplano-
wać. Wkłady do szuflad marki Peka znacznie upraszczają 
właściwe przechowywanie i szybkie odnajdywanie odpo-
wiednich sztućców. Natomiast przy przechowywaniu talerzy 
bardzo ważne jest zastosowanie mat antypoślizgowych, 
które zapobiegają przesuwaniu przedmiotów, a dodatkowo 
korzystnie wpływają na estetykę wnętrza szuflady. Maty 
antypoślizgowe mogą zostać docięte do odpowiedniego 
wymiaru, natomiast ich kolor może korespondować 
z wkładem.

Wygoda korzystania, walory funkcjonalne oraz estetyka 
zdecydowanie przemawiają na korzyść stosowania naszych 
szuflad w kuchniach. Seria Nova Pro Scala przykuwa wzrok 
minimalistycznym designem z perfekcyjnie prostymi liniami. 
Jednakże organizacja wnętrza szuflad, zwłaszcza tych dużych 
i głębokich to spore wyzwanie. Zachowanie porządku 
wymaga perfekcyjnej organizacji i konsekwencji. Z pomocą 
przychodzi system SPACEFLEXX, dzięki któremu utrzymasz w 
idealnym porządku nawet najbardziej kłopotliwe akcesoria 
kuchenne, czyli pudełka na żywność.

Funkcjonalne rozwiązania proponowane przez markę Peka 
plus dobra organizacja pracy z całą pewnością ułatwią 
codzienne gotowanie i sprawią, że stanie się ono przyjemno-
ścią. A przecież kuchnia jest często sercem domostwa, które 
gromadzi wszystkich mieszkańców nie tylko podczas 
wspólnych posiłków.

fot. PEKA
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GARDEROBA ELITE 
TWOJA WYMARZONA PRZESTRZEŃ  
W WERSJI PREMIUM  

WIĘCEJ NIŻ SZAFA  
Linia akcesoriów do garderoby ELITE  
to nie tylko sposób na zorganizowanie 
przestrzeni na ubrania, to również  
element wystroju pomieszczenia.  
Wkomponuje się w każdy styl wnętrz: 
minimalistyczny, skandynawski,  
loftowy i glamour. 

SZTUKA ARANŻACJI   
W skład wyposażenia ELITE wchodzą  
trzy rodzaje koszy na ubrania i dwa 
rodzaje szuflad na buty, wieszak na 
spodnie z antypoślizgowym wykończeniem 
poprzeczek oraz wygodny organizer  
na biżuterię, paski i okulary.  Do wyboru 
dwa kolory: biel i antracyt.

ELEGANCKI DESIGN    
Akcesoria do garderoby ELITE 
posiadają estetyczne wykończenia, bez 
widocznych  elementów montażowych. 
Cichy domyk i pełny wysuw gwarantują 
wysoki komfort użytkowania każdego 
dnia. Czy można wyobrazić sobie 
jeszcze lepsze rozwiązania? 
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Czarne detale to synonim elegancji i idealne uzupełnienie 
każdego pomieszczenia. Zaprojektowane są z myślą o 
współczesnych wnętrzach, w których dominuje biel, szarość i 
niewymuszona prostota. Dla przestrzeni zaaranżowanych w 
stylu minimalistycznym i skandynawskim – jednym z 
najmodniejszych współcześnie – takie detale stanowią 
niebanalną dekorację ścienną. Propozycjami dla miłośników 
świadomej prostoty będą podpórki Gino. Ta ostatnia ma 
możliwość montażu na dwa sposoby – do góry lub do dołu. 
Doskonale łączą się z jasnym drewnem, np. z sosną bieloną 
lub dębem bielonym; w końcu główną cechą wymienionych 
stylów jest przewaga drewna, szczególnie jasnego. 
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3RGSyUNL�SRG�SyãNL�QLH�PXV]ć�E\þ�QXGQH

)XQNFMRQDOQLH�L�]�SRP\VāHP
 
W salonie, sypialni i biurze – wszędzie tam, gdzie przebywa-
my i gdzie chcemy czuć się komfortowo, szukamy prostych i 
zarazem niedrogich rozwiązań wnętrzarskich. Jednym z nich 
z pewnością będą nowoczesne podpórki, które firma GTV 
wprowadziła właśnie do swojej oferty. To taki element 
wystroju, który spełnia podwójną rolę – użytkową i dekora-
cyjną. Bez względu na styl, w jakim urządzony jest pokój lub 
biuro, warto przyjrzeć się bliżej propozycjom tych ściennych 
rozwiązań, bo mogą wnieść powiew nowoczesności. W 
końcu podpórki pod półki wcale nie muszą być nudne! 

 3RGSµUND�*,12

Ze względu na prosty design Gino są odpowiednie także do 
stylu industrialnego i loftowego, w którym czarne detale, 
takie jak uchwyty, lampy czy właśnie metalowe podpórki, 
grają pierwsze skrzypce. Mówiąc o tych stylach, warto 
przyjrzeć się także niebanalnej podpórce Wire która  świetnie 
współgra z uniwersalnym kolorem drewna, dominującym we 
wnętrzach w stylu poprzemysłowym. 
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Dla bardziej wymagających GTV przygotowano wyrafinowa-
ne propozycje podpórek – Belt i Neo. To rozwiązania dla osób 
świadomych tego, że detale tworzą harmonijną całość i 
potrafią odmienić każde wnętrze. Podpórka Belt dodatkowo 
stanowi podparcie dla książek, więc jest idealnym połącze-
niem funkcji z ozdobą. 

!"#$%&'().-/0
Neo z kolei to sposób na nudną ścianę. Cienkie łączenia 
nadają lekkość całej aranżacji, zwłaszcza jeśli na półce 
postawimy obrazy, świece zapachowe, wazon z kwiatami. 
Półki powieszone nad komodą, konsolą czy kanapą zawsze 
zamykają całość aranżacji.

!"#$%&'()1-2

Ciekawą propozycją są również kąciki przygotowane np. na 
miejsce do czytania w rogu salonu, gdzie nad fotelem czy 
sofą możemy powiesić półkę na nasze ulubione książki. Tu 
sprawdzi się podpórka Tree, którą docenią miłośnicy natural-
nych akcentów we wnętrzach.

.RPSR]\FMH�ĘFLHQQH

Oryginalnym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch różnych 
podpórek przy jednej półce. Propozycja GTV to połączenie 
podpórek Rod i Bar, dzięki którym możemy wykonać kaska-
dową aranżację na ścianie. Tu warto postawić na jasny kolor 
półki, która jednocześnie rozjaśni fragment ściany, sprawia-
jąc, że aranżacja nie będzie zbyt przytłaczająca. Warto 
pamiętać: klimat black&white zawsze wprowadza harmonię 
do wnętrza, więc kompozycja białej deski z czarną podpórką 
to strzał w dziesiątkę. 

3RGSµUNL�%$5��RG�OHZHM��L�52'��

Odmienną podpórką ze wszystkich propozycji GTV jest z 
pewnością Flat – ma bardzo modny, surowy design i dyskret-
nie wpasowuje się w przestrzeń. Polecamy ją szczególnie do 
nowoczesnych biur.  

3RGSµUND�)/$7
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±�F]WHUHFK�Z\VRNRĞFLDFK���������������������������PP���PP�

±�VLHGPLX�GáXJRĞFLDFK�������������������������������������PP�

±�GZyFK�ZHUVMDFK��GR�VWDQGDUGRZ\FK�V]XIODG�]�XFKZ\WDPL�OXE�
Z�ZHUVML�SXVK

"�GZyFK�NRORUDFK��ELDá\��DQWUDF\W

�&HFK\�SURGXNWX�

±�SHáQ\�Z\VXZ��FLFK\�GRP\N

±�REFLąĪHQLH�GR����NJ

±�SHáQD�UHJXODFMD

±�SURVW\�PRQWDĪ�L�GHPRQWDĪ
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2G�NLONX�VH]RQµZ�V]XŴDG\�VNXWHF]QLH�Z\SLHUDMÇ�VWDQGDUGRZH�V]DINL�]�SU]HVWU]HQL�NXFKHQQHM��'R�G\VSR]\FML�
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Dekor Dąb Artisan wyróżnia się ciepłą, słoneczną barwą. 
Malowniczo odwzorowuje charakter drewna dębowego dzięki 
wyrazistym rysunkom, a także mocno zaznaczonym kwiatom. W 
dekorze zwracają uwagę zaciemnione miejsca po sękach, które 
dodają mu autentyczności. Dostępny jest na blatach roboczych 
oraz płytach laminowanych, dlatego w mieszkaniu może się 
pojawić we wszystkich pomieszczeniach. Z jego walorów warto 
też skorzystać, decydując się na ultracienkie blaty Duropal 
Compact, które świetnie odnajdują się w nowoczesnych 
przestrzeniach i mają zaledwie 12 mm grubości.
A z jakimi innymi dekorami warto zestawiać Dąb Artisan? Tu 
możliwości jest bardzo dużo. W duecie z chłodnym kolorem 
dekoru Dąb Srebrny (R20320) stworzy lekko kontrastową 
kompozycję, która ciekawie ożywi wnętrze. Świetnie wypada 
również w połączeniu z powierzchniami jednokolorowymi. 
Zestawiony z Miętą (U19006) doskonale zaprezentuje się we 
wnętrzach inspirowanych stylem skandynawskim, a z Labrado-
rem (U19008), czyli modną ciemną zielenią, przyjmie szykowne 
oblicze. We wnętrzach industrialnych i nowoczesnych można zaś 
śmiało zestawiać ciepły odcień Dębu Artisan z surowym 
rysunkiem betonu (Bellato Szary, F76044) oraz antracytową 
szarością (Fresko Antracyt, S60031).
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Słynie ze swojej solidności oraz pięknego rysunku – tak 
można zacząć opowieść o drewnie dębowym. To jeden z 
najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych w 
meblarstwie i do wykańczania wnętrz, i to od wieków. 
Zjawiskowo się starzeje, a drobne ślady zużycia oraz upływu 
czasu tylko dodają mu jeszcze więcej uroku. 
Do tego dochodzi jeszcze różnorodność dębiny zależnie od 
konkretnego gatunku. Mamy więc do wyboru bogactwo 
wzorów, odcieni oraz rysunków słojów. Dekory dębowe 
fantastycznie odnajdują się w różnych konwencjach 
stylistycznych – od skandynawskiej przez industrialną, 
nowoczesną, klasyczną aż po rustykalną. Wszędzie, gdzie się 
pojawiają, dodają wnętrzom przytulności, 
 także wprowadzają mocny naturalny akcent – współcześnie 
bardzo pożądany. W ofercie Pfleiderer znajdują się zróżnico-
wane dekory dębowe, a tym razem przyglądamy się dwóm: 
Dąb Artisan (Artisan Oak, R20315) oraz Dąb Lorenzo 
(R20256), które stanowią mocny punkt kolekcji Trendbook 
2020. Więcej informacji o innych dostępnych dekorach 
można znaleźć na stronie: 
https://trendbookpfleiderer.com/.
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W porównaniu z wyżej opisanym dekorem Dąb Lorenzo 
charakteryzuje się chłodniejszą barwą oraz delikatniejszym 
rysunkiem drewna, z subtelnie zaznaczonymi sękami i 
rysami. Stanowi więc świetną, świeżą alternatywę dla 
miodowych odcieni drewna. Dzięki szarobeżowym tonom 
doskonale wypada zarówno w nowoczesnych, industrialnych, 
jak i bardziej rustykalnych zestawieniach. W każdym otocze-
niu zapewnia solidną dozę naturalnej przytulności. Podobnie 
jak Dąb Artistan dostępny jest w szerokiej gamie produktów 
– na płytach laminowanych, blatach roboczych oraz blatach 
Duropal Compact.

Domieszka szarości jest dobrym kluczem w przypadku 
łączenia Dębu Lorenzo z innymi dekorami. W aranżacjach 
industrialnych doskonałym towarzystwem dla niego będzie 
Stal Hartowana (F76006). Naturalny urok drewna ciekawie 
łagodzi surowość metalu. Dąb Lorenzo równie atrakcyjnie 
wypada w zestawieniu z ciemnym betonem (Smooth 
Concrete Brow, S60012), tworząc duet kontrastowy, lecz 
wciąż pełen harmonii. Miłośnicy bardziej wyrazistych 
kompozycji mogą również go połączyć z wzorem sklejki 
łuszczonej, czyli dekorem Willow Biały (R55072). 

 Jasne i ciemne tony, a także zróżnicowane drewniane wzory 
są godne polecenia do kreatywnie zaaranżowanych wnętrz 
nowoczesnych i industrialnych. A może drewno i szara kratka 
perfekcyjnie imitująca tkaninę (Caroline, F79016)? To kolejny 
pomysł na wzbogacenie wystroju o nietuzinkowe połączenie. 
Z kolei jeśli chłodny urok dębiny chcemy przełamać cieplej-
szym akcentem, warto zestawić Dąb Lorenzo z pastelowym 
brązem jednobarwnego dekoru Puder (U16037).

REKLAMA
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Funkcjonalność i wygoda nabierają jeszcze większego 
znaczenia przy projektowaniu kuchni dla seniorów i osób z 
niepełnosprawnościami. W obu przypadkach należy stworzyć 
warunki do swobodnego i bezpiecznego poruszania się, 
sprawnego wykonywania codziennych czynności oraz 
nieograniczonego dostępu do sprzętów i akcesoriów 
kuchennych. – Ważne, by przestrzeń, w której często przeby-
wamy była funkcjonalna, pojemna, dostępna i bezpieczna – 
mówi Michał Kichler, Product Marketing Manager Häfele.
Urządzając kuchnię dla osób niepełnosprawnych trzeba 
przede wszystkim pamiętać o zapewnieniu miejsca do 
manewrowania wózkiem. Przyjmuje się, że minimalna 
przestrzeń to okrąg o średnicy 1,5 metra. Nieskrępowane 
poruszanie się ma duże znaczenie także dla osób starszych. 
Kuchnia powinna być w kształcie kwadratu, a zabudowa 
rozmieszczona na planie litery „L”.

Kluczowe znaczenie ma także dostęp do przechowywanych 
rzeczy. Musi być jak najbardziej swobodny i nieograniczony, 
dlatego najlepszym rozwiązaniem są nisko montowane i 
pojemne szuflady. Dzięki nim mamy łatwy dostęp do wszyst-
kich produktów i nie musimy zaglądać głęboko w do szafek. 

Lepiej całkowicie zrezygnować z górnych, albo wieszać je jak 
najniżej. – W przypadku seniorów i osób niepełnosprawnych 
najlepiej sprawdzają się szuflady takie jak Matrix P, które 
maksymalnie wykorzystują dostępną przestrzeń – doradza 
ekspert Häfele. – Dążymy do rozwiązań, które likwidują 
ograniczenia oraz zwiększają swobodę ruchu – dodaje.
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Jeżeli jednak w kuchni mają pojawić się szafki, to warto 
dobrać do nich odpowiednie podnośniki, które ułatwią 
dostęp. Najlepiej takie, dzięki którym front unosi się pionowo, 
równolegle do korpusu, szybko uwalniając całą zawartość 
szafki. – Przykładem jest Free Up, który dodatkowo 
zatrzymuje się w dowolnym miejscu. Największą zaletą dla 
seniorów i osób na wózkach jest to, że nie trzeba się odsuwać 
podczas otwierania szafki – podkreśla Michał Kichler.
Duże możliwości tworzenia wygodnej i bezpiecznej kuchni 
daje także oświetlenie. Z pomocą przychodzą nowe techno-
logie, które pozwalają sterować światłem przy pomocy 
aplikacji w telefonie. – Nowoczesne systemy oświetlenia, 
powinny być łatwe i intuicyjne w obsłudze, żeby poradził 
sobie każdy. Takim jest Loox LED – zaznacza ekspert Häfele. 
Elementem zdalnego sposobu sterowania światłem są 
czujniki ruchu, które automatycznie zapalają światło, gdy 
wykryją ruch. Wpływa to pozytywnie nie tylko na łatwość 
poruszania się, a co za tym idzie na bezpieczeństwo, 
ale również na wysokość rachunków za prąd, co ma znacze-
nie zwłaszcza w przypadku seniorów, którym zdarza się 
zapominać zgasić światło.

Seniorom i osobom niepełnosprawnym korzystanie z kuchni 
ułatwi również stół, ponieważ noszenie lub wożenie posiłków 
do innego pomieszczenia może być uciążliwe. Warto więc go 
wstawić w kuchni, a jeżeli mamy do czynienia z domowni-
kiem poruszającym się na wózku, zwróćmy uwagę, aby blat 
miał regulowaną wysokość. – Dbamy, by nasze rozwiązania 
pozwalały na projektowanie przestrzeni zgodnie z indywidu-
alnymi wymaganiami i potrzebami ludzi – podsumowuje 
Michał Kichler z Häfele.

Nowoczesne systemy kuchenne oferują rozwiązania umożli-
wiające umiejętne zaprojektowanie przestrzeni i dopasowa-
nie jej do różnych potrzeb, także potrzeb seniorów i osób 
niepełnosprawnych.

www.hafele-systemy.pl
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Płyty wiórowe są podstawowym typem płyt wykonanych 
z surowca drzewnego. Powstają w procesie prasowania 
wiórów drzewnych z żywicami. W porównaniu z litym 
drewnem są tańsze, lżejsze, łatwiej obrabialne oraz mają stałe 
właściwości. Ponadto jest to materiał ekologiczny, ponieważ 
produkowany jest na bazie wiórów drzewnych, które stano-
wią produkt uboczny powstający podczas obróbki drewna – 
a więc wszystko pochodzi z recyklingu. Dzięki innowacyjnym 
technologiom i doskonałemu zarządzaniu procesem produk-
cyjnym firma Pfleiderer korzysta z tego typu surowca bez 
obniżania standardów jakościowych i zdrowotnych produk-
tów. W ten sposób oferuje przyjazne dla środowiska, zdrowe i 
wysokiej jakości płyty drewnopochodne. Warto też podkre-
ślić, że surowiec wykorzystywany do produkcji płyt Pfleiderer 
pochodzi wyłącznie z obszarów certyfikowanych, objętych 
zrównoważoną gospodarką leśną.
Płyty wiórowe mają wiele zastosowań. Zależnie od właściwo-
ści i parametrów technicznych danej płyty wykorzystuje się ją 
w budownictwie drewnianym, elementach konstrukcyjnych 
w budownictwie, a także do wykończenia i wyposażenia 
wnętrz oraz produkcji mebli. Płyta PremiumBoard Strong 
przeznaczona jest do tego ostatniego celu.
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PremiumBoard Strong powstała na bazie płyty P2, ma jednak 
podwyższone parametry wytrzymałościowe. Solidność 
i odporność mechaniczna to podstawowe atuty tej linii płyt, 
które są również łatwe w obróbce. – Płyta PremiumBoard 
Strong powstała po to, by umożliwić tworzenie wewnętrz-
nych konstrukcji mebli tapicerowanych. Obrabialność 
produktu jest bardzo dobra, tym bardziej że większość 
urządzeń do produkcji mebli jest przystosowana do cięcia 
płyt wiórowych. PremiumBoard Strong jest też jednakowo 
wytrzymała we wszystkich kierunkach, a włókna drzewne 
nie są ukierunkowane, co również przekłada się na lepsze 
właściwości podczas obróbki – mówi Marek Muszyński, 
menedżer produktu ds. materiałów nośnych i konstrukcyj-
nych w firmie Pfleiderer. Ponieważ płytę PremiumBoard 
Strong można ciąć w wielu kierunkach, nie dochodzi do 
niepotrzebnych strat materiału podczas obróbki. To zaś idzie 
w parze z proekologiczną filozofią zero waste.
Płyta PremiumBoard Strong przydaje się wszędzie tam, gdzie 
potrzebne są wewnętrzne wzmocnienia w meblach. Produkt 
dostępny jest w dwóch klasach emisji formaldehydu (E1 i 
E05), a na życzenie dostarczany też z certyfikatem PEFC™ 
(świadczy o gospodarce leśnej odpowiedzialnej i przyjaznej 
dla przyrody) lub FSC® (potwierdzenie, że na każdym etapie 
produkcji spełniono zasady zrównoważonej gospodarki 
lasów, ochrony przyrody oraz ekologii).

fot. Pfleiderer
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PremiumBoard Strong świetnie wypada w porównaniu z 
innymi materiałami, które znajdują zastosowanie w produkcji 
mebli. Ponieważ można ją ciąć w wielu kierunkach bez straty 
materiału, ma dużą przewagę nad płytą OSB – dość 
niewdzięczną w obróbce. Zapewnia też podobne parametry 
jakościowe jak sklejka, ale jest bardziej ekonomiczna (stanowi 
tańszą alternatywę). Ponadto na plus wybija się walor 
ekologiczny płyty PremiumBoard Strong (surowiec pocho-
dzący z recyklingu), podczas gdy sklejka powstaje z wielu 
warstw forniru drewnianego. Płyta wiórowa jest co prawda 
grubsza i cięższa od sklejki, jednak przy meblach tapicerowa-
nych ten drugi aspekt nie ma tak dużego znaczenia jak 
choćby przy szafkach wiszących.

3IOHLGHUHU�MHVW�GRVWDZFą�UR]ZLą]DĔ�Z�RSDUFLX�R�PDWHULDá\�GUHZQRSRFKRGQH�
GOD�SU]HP\VáX�PHEODUVNLHJR��EUDQĪ\�EXGRZODQHM�L�Z\NRĔF]HQLD�ZQĊWU]��
)LUPD�RIHUXMH�NRPSOHNVRZą�REVáXJĊ�ILUP�PHEORZ\FK��]DNáDGyZ�VWRODUVNLFK��
DUFKLWHNWyZ�L�SURMHNWDQWyZ�RUD]�ILUP�EUDQĪ\�EXGRZODQHM��1D�SROVNLP�U\QNX�
SURGXNW\�ILUP\�Vą�GRVWĊSQH�P�LQ��Z�VLHFL�3IOHLGHUHU�3DUWQHU��Z�VNáDG�NWyUHM�
ZFKRG]L�SRQDG����SXQNWyZ�KDQGORZ\FK��Z�Z\EUDQ\FK�VLHFLDFK�',<�F]\�Z�
SXQNWDFK�G\VWU\EXFML�PDWHULDáyZ�EXGRZODQ\FK��:�RIHUFLH�ILUP\�]QDMGXMH�VLĊ�
V]HURND�JDPD�SURGXNWyZ�]JRGQ\FK�]�QDMQRZV]\PL�WUHQGDPL�Z�]DNUHVLH�
SURMHNWRZDQLD��EXGRZ\��Z\NRĔF]HQLD�L�Z\SRVDĪHQLD�]DUyZQR�RELHNWyZ�
SU\ZDWQ\FK���MDN�L�RELHNWyZ�XĪ\WHF]QRĞFL�SXEOLF]QHM�
3IOHLGHUHU�MHVW�VSyáNą�QDGU]ĊGQą�GOD�PDUHN�'XURSDO�L�7KHUPRSDO�

!"#$%&%



IAŁY BLAT – Z JAKIEGO MATERIAŁU? 

Najczęstszą obawą dotyczącą białego blatu jest utrzymanie go w 
czystości i nienagannym wyglądzie, dlatego ważne, aby wybierać te 
materiały, które dadzą nam gwarancję i pewność na lata. Kamień 
posiada porowatą powierzchnię, która szybka wchłania plamy, a ich 
usuwanie bywa bardzo problematyczne, o czym na pewno przeko-
namy się przy jaśniejszych wzorach. Spieki ceramiczne to materiał 
twardy, ale kruchy, przez co zwiększa się ryzyko wyszczypań przy 
montażu. Ceramika nie da też efektu naturalności, ze względu na 
fakt, iż wzór jest drukowany na powierzchni płytki. Jeśli decydujemy 
się na biały lub bardzo jasny blat, najbezpieczniejszym wyborem 
będzie konglomerat kwarcytowy. W porównaniu z kamieniem �i 
spiekami posiada o wiele wyższą wytrzymałość na uszkodzenia 
mechaniczne, uderzenia �i obciążenia. Jest też bardziej plamood-
porny i higieniczny, ponieważ posiada niższą nasiąkliwością 
powierzchni niż kamień. 

BIEL ABSOLUTNA
 
Jednym z najbielszych konglomeratów dostępnych na rynku jest 
śnieżnobiały wzór Crystal Absolute White do TechniStone®. Wzór 
wytwarzany jest z jednego z najtwardszych minerałów – naturalne-
go przesiewanego, ultraczystego kwarcu, co pozwala cieszyć się 
unikatowym odcieniem czystej bieli bez białych czy szarych tonów, 
a także bez obaw o jego żywotność. Crystal Absolute White jest 
dostępny w dwóch wykończeniach – polerowanym �i matowym. 
Wykończenie polerowane to najpopularniejsze wykończenie, o 
najwyższym poziomie połysku, z kolei matowa powierzchnia daje 
nowoczesny, ciepły efekt powierzchni �o niższym poziomie błysku. 
W kuchni wzór wykorzystamy jako blat, backsplash a także zintegro-
wany z blatem zlew.
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2G�GãXŧV]HJR�F]DVX�PRŧHP\�]DREVHUZRZDþ�QLHSU]HPLMDMćFć�PRGĕ�QD�Z\NRĸF]HQLH�ZQĕWU]�Z�ELHOL��']LĕNL�QLHM�SRPLHV]F]HQLD�Z\GDMć�VLĕ�EDUG]LHM�
SU]HVWU]HQQH�ɑL�Z\UDILQRZDQH��%LHO�MHGQDN�QLH�SRZLQQD�E\þ�]DUH]HUZRZDQD�W\ONR�GOD�WDNLFK�SRZLHU]FKQL�MDN�IURQW\�NXFKHQQH�F]\�ŋFLDQ\��-HŋOL�VNRU]\VWD-
P\�]�Z\VRNLHM�MDNRŋFL�PDWHULDãyZ��EH]�QDMPQLHMV]\FK�REDZ�EĕG]LHP\�PRJOL�]DVWRVRZDþ�Mć�WDNŧH�QD�EODFLH�NXFKHQQ\P�

%LDã\�EODW�NXFKHQQ\"�$EVROXWQLH�WDN��%LDã\�EODW�NXFKHQQ\"�$EVROXWQLH�WDN��

!"#$%&'($)'*+$,(-$!&'%&'.$

-HĞOL�GHF\GXMHP\�VLĊ�QD�XU]ąG]HQLH�QDV]\FK�ZQĊWU]�Z�ELHOL�PXVLP\�WR�]URELü�ĞZLDGRPLH����:�ELDá\FK�SRPLHV]F]HQLDFK�GRVNRQDOH�RGQDMGą�VLĊ�RVRE\��NWyUH�RVLąJQĊá\�
PLVWU]RVWZR��Z�XWU]\P\ZDQLX�F]\VWRĞFL�L�SRU]ąGNX�Z�GRPX��7DNLH��NWyUH�QLJG\�QLH�SyMGą�VSDü��]DQLP�QLH�SRXNáDGDMą�ZV]\VWNLHJR�QD�VZRMH�PLHMVFH��NWyUH�FHQLą�
SURVWRWĊ�L�NLHUXMą�VLĊ�]DVDGą�ÄPQLHM�]QDF]\�ZLĊFHM´��*G\�F]\VWH��SRPLHV]F]HQLD�QDSHáQLDMą�QDV�VSRNRMHP��D�SRF]XFLH�HVWHW\NL�SRGSRZLDGD�OHNNRĞü��ELHO�PRĪH�RND]Dü�
VLĊ�VWU]DáHP�Z�G]LHVLąWNĊ��

()(.7�%,$à(*2�%/$78

%ODW�Z�RGFLHQLX�ELHOL�]DPRQWRZDQ\�QD�MDVQ\FK�V]DINDFK�Z�NXFKQL�]�SHZQRĞFLą�GD�HIHNW�ZLĊNV]HM�SU]HVWU]HQL�±�SLĊNQLH�RGELMH�ĞZLDWáR��RSW\F]QLH�SRZLĊNV]\�NXFKQLĊ��
VSUDZL��ĪH�Z\GD�VLĊ�F]\VWD�L�ĞZLHĪD��-HĞOL�W\P�VDP\P�PDWHULDáHP�Z\NRĔF]\P\�EDFNVSODVK��F]\OL�SU]HVWU]HĔ�SRPLĊG]\�EODWHP�D�ZLV]ąF\PL�V]DINDPL�RVLąJQLHP\�HIHNW�
KDUPRQLL��0LPR��ĪH�Z\NRQDQLH�EODWX��L�EDFNVSODVKX�]�WHJR�VDPHJR�PDWHULDáX�QLH�QDOHĪ\�MHV]F]H�GR�EDUG]R�SRSXODUQ\FK�UR]ZLą]DĔ��]�SHZQRĞFLą�GRFHQLP\�MH�Z�
VDORQLH�]�DQHNVHP�NXFKHQQ\P��PLHMVFX��Z�NWyU\P�QLHáDWZR��R�RVLąJQLĊFLH�VSyMQRĞFL��
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&RG]LHQQH�GEDQLH�R�NRQJORPHUDW�NDPLHQQ\��WDNĹH�R�ELDā\P�RGFLHQLX�MHVW�QDSUDZGÛ�SURVWH��'R�XVXZDQLD�]Z\Nā\FK�SODP�]�NDZ\��
F]HUZRQHJR�ZLQD��VRVX�F]\�VRNX�]�F\WU\Q\�SRWU]HEXMHP\�W\ONR�ZRG\�]�P\GāHP��7U]HED�SDPLÛWDÉ��ĹH�]H�Z]JOÛGX�QD�IDNWXUÛ�Z\NRăF]H!
QLD��&U\VWDO�$EVROXWH�:KLWH�MHVW�GRVWÛSQ\�Z�SROHU]H�L�PDFLH��QDMāDWZLHMV]H�Z�NRQVHUZDFML�MHVW�Z\NRăF]HQLH�SROHURZDQH���D�QDVWÛSQLH�
PDWRZH��1LH�]PLHQLD�WR�MHGQDN�IDNWX��ĹH�XWU]\PDQLH�Z�F]\VWRĘFL�QDZHW�ELDāHJR�NRQJORPHUDWX�MHVW�QLH]Z\NāH�SURVWH��D�VDP�EODW�EÛG]LH�
QDP�VāXĹ\ā�SU]H]�ZLHOH�ODW�

7HFKQL6WRQH�





LA BENDA to jeden z najnowszych foteli w rodzinie Paged. 
Charakterystycznym elementem wzorniczym mebla jest pręt, 
który został wygięty w kilku miejscach. Dzięki temu jest on 
nie tylko konstrukcją przednich nóg fotela, ale również 
elementem wzmacniającym tylną część oparcia. Z kolei tylne 
nogi fotela są proste i mocno osadzone w podłożu.

Co ciekawe, inspiracją portugalskiego projektanta były 
sylwetki tańczących ze sobą osób. Zatem połączenie delikat-
nych elementów z tymi mniej finezyjnymi jest metaforą, 
splecionych ze sobą w tańcu, kobiety i mężczyzny.

LA BENDA to wszechstronny mebel, stworzony z myślą 
o designie z przełomu XIX i XX wieku. Fotel marki 
Paged jest lekki, a dzięki temu łatwy 
w przenoszeniu. 
Jednocześnie tylna i dolna konstrukcja 
zostały wzmocnione, by fotel 
charakteryzował się również 
wytrzymałością na
 uszkodzenia mechaniczne.
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3HGUR� 6DOJDGR� SRáąF]\á� QRZRF]HVQ\� FKDUDNWHU� PHEOD� ]� XQLNDOQą�� G]LHZLĊWQDVWRZLHF]Qą� WHFKQRORJLą� JLĊFLD�
GUHZQD�EXNRZHJR�SRG�ZSá\ZHP�FLĞQLHQLD�L�SDU\��=DELHJ�WHQ�SR]ZROLá�VWZRU]\ü�IRWHO��NWyU\�XU]HND�GHOLNDWQą�L�
QLH]Z\NOH�OHNNą�IRUPą��D�MHGQRF]HĞQLH�]DFKZ\FD�Z\WU]\PDáRĞFLą�

Fotel LA BENDA – projekt portugalskiego designera w portfolio Paged Meble
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6WHLO� Ŋ� SROVND�PDUND� VSHFMDOL]XMÇFD� VLÛ� Z�PHEODFK� L� DNFHVRULDFK� GR�ZQÛWU]�� Z\NRQ\ZDQ\FK� SU]\�
XĹ\FLX� PHWDOX�� NDPLHQLD� L� QDWXUDOQHM� VNµU\�� Z]ERJDFD� VZRMÇ� RIHUWÛ� R� QRZH� ZDULDQW\� XFKZ\WµZ�
PHEORZ\FK��

6WHLO�SRV]HU]D�RIHUWĕ�VNyU]DQ\FK�XFKZ\WyZ�PHEORZ\FK

:�DVRUW\PHQFLH�PDUNL�SRMDZLã\�VLĕ�QRZH�NRORU\�XFKZ\WyZ�]�VHULL�/DGH��'R�LVWQLHMćF\FK�GR�WHM�SRU\�F]WHUHFK�SRGVWDZR-
Z\FK�Z\EDUZLHĸ��F]DUQHJR��MDVQREUć]RZHJR��NUHPRZHJR�L�FLHPQREUć]RZHJR�GRV]ã\�WU]\�NROHMQH��JUDQDWRZ\��ROLZNRZ\�L�
ZLŋQLRZ\��2EHFQLH�Z�VLHGPLX�NRORUDFK�GRVWĕSQH�Vć�XFKZ\W\�/DGH��]DZLMDQH���/DGH�1\��SURVWH���/DGH�2P��RNUćJãH��RUD]�
/DGH�/L��SRGãXŧQH���'RGDWNRZR�ZH�ZV]\VWNLFK�Z\PLHQLRQ\FK�RSFMDFK�Z\EDUZLHĸ�PRŧQD�UyZQLHŧ�]DNXSLþ�ZLV]ćFH�
NZLHWQLNL��3R]ZDOD�WR�WZRU]\þ�VSyMQH�NRORU\VW\F]QLH�]HVWDZ\�UyŧQ\FK�SURGXNWyZ�

3RZLĕNV]HQLX�XOHJãD�UyZQLHŧ�VHULD�XFKZ\WyZ�/DGH�0D[L��FKDUDNWHU\]XMćFD�VLĕ�Xŧ\FLHP�SDVND�VNyU\�R�V]HURNRŋFL����PP�
L�SRGZyMQHJR�PRFRZDQLD�]DSHZQLDMćFHJR�Z\MćWNRZć�Z\WU]\PDãRŋþ��'R�XFKZ\WyZ�]DZLMDQ\FK�GRãćF]\ã\�XFKZ\W\�
SURVWH��Z�ZHUVMDFK�QD�UR]VWDZ�RWZRUyZ�����PP�L�����PP�
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3RMDZLã\�VLĕ�UyZQLHŧ�XFKZ\W\�GU]ZLRZH�/DGH�0D[L�SU]H]QDF]RQH�Vć�GU]ZL�SU]HVXZQ\FK�L�VNãDGDQ\FK�

2EHFQLH�6WHLO�PRŧH�VLĕ�SRFKZDOLþ�MHGQć�]�QDMV]HUV]\FK�RIHUW�XFKZ\WyZ�PHEORZ\FK�]H�VNyU\�QDWXUDOQHM��0RŧQD�Z\ELHUDþ�
]�SRQDG�����ZDULDQWyZ�XFKZ\WyZ�]H�ŋUXEDPL�PRVLĕŧQ\PL�L�VWDORZ\PL�

:V]\VWNLH�SURGXNW\�GRVWĕSQH�Vć�QD�VWURQLH�ZZZ�VWHLO�SO�

0DUND�6WHLO�]RVWDãD�]DãRŧRQD�Z������URNX�SU]H]�0DUWĕ�&]HF]NR�L�âXNDV]D�1RZRVDG]NLHJR��5D]HP�WZRU]ć�PHEOH�L�DNFHVR-
ULD�GR�ZQĕWU]��SDVXMćFH�]DUyZQR�GR�SU]HVWU]HQL�QRZRF]HVQ\FK��LQGXVWULDOQ\FK�MDN�L�EDUG]LHM�NODV\F]Q\FK��:�RIHUFLH�PDUNL�
PRŧQD�]QDOHťþ�P��LQ���VWROLNL�SRPRFQLF]H��QRFQH�L�NDZRZH��ZLV]ćFH�VNyU]DQH�NZLHWQLNL��VNyU]DQH�XFKZ\W\�GR�PHEOL��
VNyU]DQH�XFKZ\W\�GU]ZLRZH�
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1D�S\WDQLH�ȌF]\�SODQXMHV]�NRU]\VWDÉ�ZLÛFHM��PQLHM�F]\�W\OH�VDPR�
]�SRZLHU]FKQL�ELXURZ\FK�������DQNLHWRZDQ\FK�RGSRZLHG]LDĄR��
ľH� SODQXMÇ� Xľ\WNRZDÉ� ZLÛNV]Ç� F]ÛĝÉ� SRZLHU]FKQL� ELXUD� Z�
]ZLÇ]NX�]�SU]HMĝFLHP�Z�WU\E�SUDF\�SURMHNWRZHM��

Ζ112:$&-(
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1RZRF]HVQD� DUDQľDFMD� ELXUD� SRZLQQD� VNXWHF]QLH� NRQNXURZDÉ� ]� KRPH�
RɝFH�� E\� ]DFKÛFLÉ� SUDFRZQLNµZ� GR� SRZURWX� GR� ELXU��0HWRGD"�:LÛFHM�
KRPH� Z� RɝFH�� 2SUµF]� HUJRQRPLL� L� NRPIRUWRZHJR�� LQVSLUXMÇFHJR�
ĝURGRZLVND� SUDF\� ZDľQD� EÛG]LH� NDPHUDOQD�� GRPRZD� DWPRVIHUD��
SU]\MD]QD�NRORU\VW\ND��QDWXUDOQH�PDWHULDĄ\��NVLÇľNL�Z�VWUHIDFK�UHODNVX�F]\�
SOD\URRP\�� 3UDFRGDZF\� PXV]Ç� ]DGEDÉ� R� LQIUDVWUXNWXUÛ� GOD� RVµE�
NRU]\VWDMÇF\FK� ]� DOWHUQDW\ZQ\FK� ĝURGNµZ� WUDQVSRUWX�� VWDFMH� ĄDGXMÇFH�
MHGQRĝODG\� L� SRMD]G\� HOHNWU\F]QH� RUD]� V]DWQLH� L� SU\V]QLFH� GOD�
URZHU]\VWµZ�� .OXF]RZ\P� DWXWHP� QRZRF]HVQHM� DUDQľDFML� VWDQLH� VLÛ�
PRGXĄRZRĝÉ�� F]\OL� PRľOLZRĝÉ� V]\ENLHM� ]PLDQ\� XNĄDGX� ĝFLDQHN� L� PHEOL����������
Z�FHOX�GRVWRVRZDQLD�JR�GR�QRZ\FK�SRWU]HE��

3RGVWDZRZD�]DVDGD��QLH�GRW\NDM��.RQWDNW� WR� U\]\NR�]DNDľHQLD��GODWHJR�
REVHUZXMHP\� ]GHF\GRZDQ\� RGZUµW� RG� WHFKQRORJLL� GRW\NRZ\FK�� &R�����������
Z� ]DPLDQ"� $XWRPDW\F]QLH� ZLQG\�� GU]ZL�� NWµUH� VDPH� VLÛ� RWZLHUDMÇ����������������
Z�]DOHľQRĝFL�RG�SR]LRPX�GRVWÛSX��DXWRPDW\F]QH�]DPNL��GR]RZQLNL�GR�
P\GĄD�L�UÛF]QLNµZ�F]\�VSĄXF]NL�Z�WRDOHWDFK��2EHFQD�V\WXDFMD�SU]\VSLHV]\�
UR]ZµM� LQWHUQHWX� U]HF]\� �ΔR7�� Ȃ� XVWDZLHQLD� SR]LRPX� GRVWÛSX����������������������������
L� WHPSHUDWXU\� SRPLHV]F]HQLD�� UH]HUZDFMD� PLHMVFD� SDUNLQJRZHJR��
URZHURZHJR�F]\�VDOL�VSRWNDĆ�EÛGÇ�PRľOLZH�]D�SRĝUHGQLFWZHP�WHOHIRQX�
OXE� ODSWRSD�� 7R� RWZRU]\� QRZH� PRľOLZRĝFL� DQDOL]\� GDQ\FK�
HNVSORDWDF\MQ\FK� L� SR]ZROL� QD� RSW\PDOL]DFMÛ� RUD]� JHQHURZDQLH�
]QDF]Q\FK�RV]F]ÛGQRĝFL���

2SUµF]�]DDZDQVRZDQHM�HUJRQRPLL�PHEOH�EÛGÇ�PLDĄ\�EDUG]LHM�GRPRZ\��
FLHSĄ\�Z\JOÇG��&RUD]�F]ÛĝFLHM�MHGQDN�EÛGÇ�Z\NRU]\VW\ZDQH�SRZLHU]FKQLH�
SU]\MD]QH�Z�GH]\QIHNFML��F]\OL�WDNLH��NWµUH�QLH�SRGOHJDMÇ�RGEDUZLHQLRP�SR�
LFK� VSU\VNDQLX�� 7HPSHUDWXUD� L� LQWHQV\ZQRĝÉ� RĝZLHWOHQLD� EÛGÇ�
DXWRPDW\F]QLH� GRVWRVRZ\ZDQH� GR� SRU\� GQLD� L� FKDUDNWHUX� SUDF\� QD�
GDQ\P� VWDQRZLVNX�� 3U]HVWU]HĆ� SUDF\� EÛG]LH� GRVWRVRZDQD� GR� SUDF\�
SURMHNWRZHM�� NWµUD� MHGQRF]HĝQLH� EÛG]LH� VSU]\MDÉ� EXGRZDQLX� ZLÛ]L� Z�
]HVSRĄDFK�L�ZĄDĝFLZHM�NXOWXU\�NRUSRUDF\MQHM��:\]ZDQLHP�GOD�DUFKLWHNWµZ�
EÛG]LH� SRĄÇF]HQLH� ]DVDG\� G\VWDQVX� VSRĄHF]QHJR� �PLQ�� ����P��Z� RSHQ�
VSDFH�� UHFHSFML� L� F]ÛĝFLDFK� ZVSµOQ\FK� ]H� VWZRU]HQLHP� DWPRVIHU\�
VSU]\MDMÇFHM�LQWHUDNFML�L�ZVSµĄSUDF\���
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����DQNLHWRZDQ\FK�XZDľD��ľH�ZLGHRNRQIHUHQFMH�]DVWÇSLÇ�
WHOHNRQIHUHQFMH�L�UR]PRZ\�WHOHIRQLF]QH��D�����RVµE�XZDľD��
ľH�ZLUWXDOQH�QDU]ÛG]LD�SUDF\�]DVWÇSLÇ�VSRWNDQLD�WZDU]Ç�Z�
WZDU]�]�RVREDPL�VSR]D�RUJDQL]DFML��

����RVµE�ELHU]H�SRG�XZDJÛ�DWUDNF\MQRĝÉ�ELXUD�SU]\�Z\ERU]H�
QRZHJR�SUDFRGDZF\��'REU]H�]DSURMHNWRZDQH�ZQÛWU]H�]UREL�
SR]\W\ZQH�ZUDľHQLH�QD�NDQG\GDWDFK��D�WDNľH�SU]\F]\QL�VLÛ�GR�
Z]URVWX�VDW\VIDNFML�SUDFRZQLNµZ����
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&29Δ'����SU]HV]HGĄ�SU]H]�U\QHN�ELXURZ\�MDN�EXU]D�L�]PLHQLĄ�
VSRVµE�SRVWU]HJDQLD�ELXU�]DUµZQR�SU]H]�SUDFRZQLNµZ��MDN��������
L�SUDFRGDZFµZ��:]PRFQLĄ�L�]G\QDPL]RZDĄ�LVWQLHMÇFH�MXľ�
JOREDOQH�WUHQG\��]DLQLFMRZDĄ�WHľ�ZLHOH�QRZ\FK��-HVWHĝP\�
ĝZLDGNDPL�JUXQWRZQ\FK�]PLDQ�REV]DU]H�VSRĄHF]Q\P����������
L�WHFKQRORJLF]Q\P��NWµUH�PDMÇ�NOXF]RZ\�ZSĄ\Z�QD�
SU]\V]ĄRĝÉ�DUDQľDFML�L�RUJDQL]DFML�ELXU��7R�]PLDQ\������
NWµUH�EÛGÇ�PLDĄ\�WUZDĄ\�FKDUDNWHU��:�QDV]\P�UDSRUFLH�
G]LHOLP\�VLÛ�HNVSHUW\]DPL��DQDOL]DPL�L�ZLHG]Ç��NWµUD�
SRPRľH�QDV]\P�NOLHQWRP�Z�RGSRZLHGQL�VSRVµE�
]DUHDJRZDÉ�QD�]PLHQLDMÇFÇ�VLÛ�U]HF]\ZLVWRĝÉ�����

:LUWXDOQH�
�����
��

3U]HVWU]HĆ�
������

������	������

:HQW\ODFMD�
L�R]RQRZDQLH

$XWRPDW\]DFMD
L�DQDOL]D�GDQ\FK

'UXNRZDQLH� GRNXPHQWµZ� R]QDF]D� ZL]\WÛ����������������
Z�FRS\URRPLH�� F]\OL� NRQWDNW�� NWµUHJR�VLÛ�REHFQLH�
XQLND�� 7R� RSUµF]� NRV]WµZ�� HNRORJLL� L� GRVWÛSQRĝFL�
NROHMQ\� DUJXPHQW�� E\� SU]\VSLHV]\É� SURFHV�
F\IU\]DFML�Z�ȴUPDFK��'LJLWDOL]DFMD�R]QDF]D�UµZQLHľ�
RSW\PDOL]DFMÛ�Z\NRU]\VWDQLD�SRZLHU]FKQL�ELXURZHM�
Ȃ� SR� FR� SĄDFLÉ� ]D� PHWU\� NZDGUDWRZH� GOD�
VHJUHJDWRUµZ"

3RGVWDZRZÇ� ]DVDGÇ� EH]SLHF]HĆVWZD� VWDĄR� VLÛ�
]DFKRZ\ZDQLH� G\VWDQVX� VSRĄHF]QHJR�� &R� WR�
]PLHQL� Z� NRQWHNĝFLH� ELXU"� :LÛFHM� SU]HVWU]HQL�
ZRNµĄ� VWDQRZLVN� SUDF\�� ZLÛFHM� PQLHMV]\FK��
Z\RGUÛEQLRQ\FK� SRZLHU]FKQL� ZVSµOQ\FK�� PDĄH�
VWROLNL�]DPLDVW�VRFLDO�WDEOHV�Z�MDGDOQLDFK�

6SRG]LHZDP\� VLÛ� ZLHOX� LQQRZDFML�
WHFKQRORJLF]Q\FK� Z� REV]DU]H� V\VWHPµZ�
ZHQW\ODF\MQ\FK�� NOLPDW\]DF\MQ\FK� L� Z\PLDQ\�
SRZLHWU]D�� 6WDQGDUGRZÇ� SUDNW\NÇ� VWDMH� VLÛ�
R]RQRZDQLH��]ZĄDV]F]D�SRPLHV]F]HĆ�]DPNQLÛW\FK��
&]\VWH� SRZLHWU]H� Z� ELXU]H� VWDĄR� VLÛ� SULRU\WHWHP�����
Z�ZDOFH�]�ZLUXVHP�

5R]ZµM�LQWHOLJHQWQ\FK��EH]GRW\NRZ\FK�WHFKQRORJLL�
SRSUDZL� EH]SLHF]HĆVWZR� RVµE� NRU]\VWDMÇF\FK����������
]� ELXU�� 0RQLWRULQJ� DNW\ZQRĝFL� SUDFRZQLNµZ���������������
L� VSRVREX�HNVSORDWDFML� SRZLHU]FKQL�Z�SRĄÇF]HQLX�����
]�DQDOL]Ç�ELJ�GDWD�RWZRU]Ç�QRZÇ�HUÛ�VPDUW�RɝFH��
ΔQWHUQHW� U]HF]\� �ΔR7�� SRSUDZL� HIHNW\ZQRĝÉ�
NRU]\VWDQLD�]�ELXUD�L�VSUDZL��ľH�EÛG]LH�RQR�EDUG]LHM�
LQWXLF\MQH��

6SRWNDQLD�ZLUWXDOQH�VWDQÇ�VLÛ�QRZ\P�VWDQGDUGHP��
6Ç� EH]SLHF]QLHMV]H� L� PQLHM� F]DVRFKĄRQQH� QLľ�
IRUPXĄD� IDFH�WR�IDFH�� 1RZRF]HVQ\� Z\VWUµM� ELXUD�
PXVL� XPRľOLZLDÉ� LFK� SURIHVMRQDOQH�
SU]HSURZDG]DQLH�� 0DĄH� VDONL� H�VSRWNDĆ��
PXOWLPHGLDOQH� SRNRMH� GR� ZLGHRNRQIHUHQFML�����������������
L� ZHELQDUµZ�� JRWRZ\� VSU]ÛW� GR� UHMHVWUDFML��������������������
L�WUDQVPLVML��RGSRZLHGQLD�DUDQľDFMD�WĄDȐ�

K R E A T O R
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-HVW�PLHMVFHP�SUDF\��GRPRZ\P�ZDUV]WDWHP��SU]HVWU]HQLÇ�Z�NWµUHM�UR]ZLMDP\�VZRMH�SDVMH��%LXUNR�WR�
G]LĘ�MHGHQ�]�NOXF]RZ\FK�PHEOL�Z�QDV]\P�GRPX��:\ELHU]P\�WDNLH��NWµUH�EÛG]LH�RGSRZLDGDāR�QDV]\P�
SRWU]HERP���

$KTRLO�FODRG�NC�LCĬFX�EYCS

Biurko towarzyszy nam i zmienia się wraz z nami. W zależno-
ści od tego, czy jeszcze się uczymy, pracujemy, czy przeszli-
śmy na tryb pracy zdalnej, czy też może lubimy mieć miejsce 
do rozwijania swojego hobby – potrzebujemy różnych 
rozwiązań. Co wcale nie oznacza, że musi to być za każdym 
razem inny mebel. Jeśli nasze biurko ma sprostać wielu 
zadaniom, wybierzmy takie które łatwo można zmieniaći 
rozbudowywać.

Biurko Worknest zaprojektowane przez Wiktorię Lenart 
będzie domowym miejscem kreatywności.

 Bazę stanowi drewniany stół z parawanem, który zyskuje 
dodatkowe możliwości wraz z dokładaniem 
do niego akcesoriów. Pojemniki, przyborniki czy zawieszki 
pozwalają zaaranżować niezwykle funkcjonalną przestrzeń 
roboczą w pokoju, warsztacie czy nawet firmowym open 
space. 

Dzięki ażurowemu parawanowi, możemy zestawiać biurka 
ze sobą i wydzielać poszczególne miejsca pracy, 
jednocześnie zapewniając użytkownikom prywatność 
i nie wprowadzając sztywnych podziałów.
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Naturalny wybór

Mówi się, że to jak wygląda blat biurka, świadczy o osobowo-
ści tego, który przy nim pracuje. Niezależnie od tego, czy 
lubimy otaczać się stosem dokumentów, czy też na blacie 
chcemy mieć jedynie kartkę i długopis, dobierzmy biurko, 
które będzie dla nas wsparciem w codziennej pracy. 

Dla miłośników minimalistycznych rozwiązań idealne będzie 
biurko z kolekcji Nature, które dla VOX zaprojektowała 
pracownia Tabanda. Możemy wybrać mebel z jedną lub 
dwiema szufladami w białym kolorze lub dekorze dębowym. 
Możemy też wybrać wariant, w którym jedna z wnęk pozosta-
nie bez szuflady i będzie mogła służyć np. za schowek na 
laptopa. Szuflady nie posiadają prowadnic dzięki czemu 
mogą funkcjonować jako pojemniki, które możemy zabrać 
ze sobą, gdy potrzebujemy podręcznych akcesoriów
 do pracy w innym domowym pomieszczeniu.
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Problemem wielu miejsc pracy są skręcające się na blacie 
kable od lampki czy laptopa. W biurku Nature sprytnie sobie 
z nimi poradzono – w tylnej części blatu znajduje się rynna 
zamykana klapką. Można w niej umieścić listwę elektryczną, 
podłączyć wszystkie niezbędne ładowarki i zabezpieczyć 
przed gromadzeniem się kurzu. Dla tych, którzy pracują 
bardziej analogowo, niż cyfrowo, będzie idealnym schow-
kiem na kredki, przybory do pisania czy akcesoria do prac 
manualnych.

Biurko szyte na miarę

Do domowego gabinetu albo klasycznego biura potrzeba 
czasem sprawdzonych rozwiązań: dużego, reprezentatywne-
go biurka, które pomieści segregatory, dokumenty czy 
elektronikę. Takie meble są zwykle masywniejsze, niż opisy-
wane wcześniej propozycje. To przekłada się też na pojem-
ność – klasyczne biurko pełni rolę podręcznego archiwum, 
więc ważne jest, by wykorzystywać maksymalnie przestrzeń 
składową. Po jednej stronie mamy zwykle np. ruchomy 
kontenerek lub szafkę – idealne miejsce na składowanie 
dokumentów i poszerzanie przestrzeni roboczej. Z drugiej – 
szuflady na przybory, notesy czy laptopa, gdy zechcemy 
go odłożyć, by zająć się innymi zadaniami. 

Dziś także taka klasyka nabiera nowego oblicza. Marta 
Krupińska, projektantka VOX, stworzyła biurko Simple. 
Model o szerokości 140 cm to mebel w jej stylu – w pełni 
spersonalizowany, który możemy dostosować do swoich 
potrzeb. W tym biurku kolor korpusu, frontu, nóżek czy 
uchwytów, a także dodatki można dowolnie wybierać z 
palety kilku barw i wzorów. Można je też dowolnie zestawiać 
– wszystko za pomocą konfiguratora online. Liczne szuflady, 
regulowane wysokości półek w kontenerku, wygodny 
schowek tuż pod centralną częścią blatu i system cichego 
domyku sprawiają, że ten mebel sprosta najcięższym biuro-
wym wymaganiom. W tylnej części blatu, pod uchylną klapką 
znajduje się rynna, w której można umieścić listwę elektrycz-
ną i wszelkie potrzebne ładowarki. Projektantka przewidziała 
także możliwości rozbudowy - obok rynny znajduje się listwa 
funkcyjna, w której można osadzić dodatkowe elementy, 
takie jak np. podpórkę pod tablet, przybornik czy inne 
dodatki.
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&]HUĸ�ZH�ZQĕWU]DFK�]�UHJXã\�MHVW�W\ONR�GRGDWNLHP��-DNR�JãyZQ\�NRORU�PRŧH�Z\GDZDþ�VLĕ�WURFKĕ�U\]\NRZ-
Q\P�]DELHJLHP��$OH�WHQ�HOHJDQFNL�DSDUWDPHQW�Z�FHQWUXP�%\GJRV]F]\�XGRZDGQLD��ŧH�XPLHMĕWQLH�]DVWRVR-
ZDQD�L�Z]ERJDFRQD�R�FLHSãH�DNFHQW\�QDGDMH�W\ONR�ZQĕWU]X�Z\MćWNRZHM�Z\UD]LVWRŋFL�!

Pencil black apartament

0LHMVNL�WHDWU��ILOKDUPRQLD��V]NRã\�PX]\F]QH��XQLNDOQH�
NDPLHQLFH�Z�VW\OX�EHUOLĸVNLHM�VHFHVML�L�PRGHUQL]PX��
D�Z�VHUFX�]DE\WNRZ\�SDUN�.RFKDQRZVNLHJR��7UXGQR�
MHVW�Z�3ROVFH�]QDOHťþ�ZLHOH�UyZQLH�PDJLF]Q\FK�PLHMVF��
%\GJRVND�']LHOQLFD�0X]\F]QD�SHãQD�MHVW�FLFK\FK�
XOLF]HN��DOH�QD�SHZQR�QLH�PD�WX�F]DVX�QD�QXGĕ��7XWDM�
]DPLHV]NDã�PãRG\�F]ãRZLHN��NWyU\�QLH�Z\REUDŧD�VRELH�
ŧ\FLD�EH]�PLDVWD�L�VZRLFK�SU]\MDFLyã��1LHSU]\SDGNRZR�
ZLĕF�MHJR�PLHV]NDQLH�SU]\SRPLQD�QLHFR�NDPHUDOQ\�
ORXQJH�EDU��

:ãDŋFLFLHO�DSDUWDPHQWX�XZLHOELD�JRWRZDþ��GODWHJR�
F]ĕVWR�SRGHMPXMH�JRŋFL��3U]HVWU]Hĸ�PXVLDãD�E\þ�ZLĕF�
]DDUDQŧRZDQD�WDN��E\�PRŧQD�Z�QLHM�E\ãR�RUJDQL]RZDþ�
SU]\MĕFLD��DOH�UyZQRF]HŋQLH�GDZDþ�SRF]XFLH�LQW\PQR-
ŋFL��5HDOL]DFML�WHM�ZL]ML�SRGMĕãD�VLĕ�$QQD�*RVWRPF]\N�
]�SUDFRZQL��IRUP��2VLHPG]LHVLćW�PHWUyZ�NZDGUDWRZ\FK�
Z\UDťQLH�G]LHOL�VLĕ�QD�GZLH�VWUHI\��7D�Z�JãĕEL�WR�SU\ZD��
WQ\�D]\O�SDQD�GRPX��'R�G\VSR]\FML�PD�WX�NDPHUDOQć�
V\SLDOQLĕ�]�JDUGHUREć��ãD]LHQNĕ��SUDOQLĕ�RUD]�]DSHZQLD-
MćF\�VSRNyM�JDELQHW�GR�SUDF\��$OH�WXŧ�SR�SU]HNURF]HQLX�
SURJX�ZNUDF]D�VLĕ�GR�SRPLHV]F]HQLD��NWyUH�ãćF]\�Z�
MHGQR�NXFKQLĕ��MDGDOQLĕ�L�VWUHIĕ�UHODNVX��7XWDM��SRGREQLH�
MDN�Z�FDã\P�PLHV]NDQLX��WRQ�DUDQŧDFML�QDGDMćࡐ�QRFQHµ�
NRORU\��$E\�MHGQDN�]E\WQLR�QLH�SU]HãDGRZDþ�ZQĕWU]D�
F]HUQLć��V]DURŋFLć�L�DQWUDF\WHP��GRGDQR�WX�VSRUR�
QDWXUDOQHM�EDUZ\�L�IDNWXU\�GUHZQD��
$�SU]\WXOQ\�QDVWUyM�ZLHF]RUHP�Z]PDFQLD�RŋZLHWOHQLH�
Z�PLĕNNLFK��FLHSã\FK�WRQDFMDFK��
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Miejscem kulinarnych popisów jest elegancka kuchnia. 
&]DUQć��PDWRZć�]DEXGRZĕ�XUR]PDLFRQR�GXŧć�ZLWU\Qć�
]H�]EURMRQć�V]\Eć��/HNNR�LQGXVWULDOQH�PRW\Z\�SRMDZLDMć�
VLĕ�WHŧ�Z�LQQ\FK�PLHMVFDFK��6ć�QLPL�PHWDORZH�NU]HVãD��
SRGVWDZD�VWRãX�L�VWROLN�NDZRZ\��:]URN�SU]\FLćJD�WHŧ�
QLVND�NRPRGD�WHOHZL]\MQD��NWyUHM�IURQW\�]DVWćSLRQR�«�
PHWDORZć�VLDWNć��:�PLHV]NDQLX��NWyUH�F]ĕVWR�MHVW�VFHQć�
ERJDWHJR�ŧ\FLD�WRZDU]\VNLHJR��QLH�PRJãR�]DEUDNQćþ�
GXŧHJR�VWRãX��3RGF]DV�RELDGX�F]\�NRODFML�Z\JRGQLH�
]DVLćG]LH�SU]\�QLP�NLOND�RVyE��$�JG\�NWRŋ�ZSDGQLH�QD�
SRSRãXGQLRZ\�DSHULWLI��VSUDZG]L�VLĕ�SU]\SRPLQDMćF\�EDU�
SyãZ\VHS�]�SRGUĕF]Q\P�VFKRZNLHP�QD�ZLQR��%DURZHJR�
FKDUDNWHUX�GRGDMć�PX�WHŧ�KRNHU\�L�ZLV]ćFD�QDG�EODWHP�
SyãND��QD�NWyUHM�VZRMH�PLHMVFH�]QDOD]ã\�NLHOLV]NL��SR�NWyUH�
ãDWZR�MHVW�VLĕJQćþ��
 

1DMOHSV]\P�MHGQDN�PLHMVFHP�GOD�GãXJLFK�UR]PyZ�L�
ZVSyOQHJR�VSĕG]DQLD�F]DVX�MHVW�Z\JRGQD�L�REV]HUQD�
VRID��:�WHM�UROL�Z\VWĕSXMH�PRGHO�(QMR\�PDUNL�1RERQRER��
-HVW�Z\MćWNRZR�PLĕNND��GODWHJR�ãDWZR�MHVW�VLĕ�Z�QLHM�SR�
SURVWX�]DWRSLþ��JG\�RJOćGD�VLĕ�WHOHZL]Mĕ�OXE�F]\WD�XOXELR-
Qć�NVLćŧNĕ��-DN�SRGNUHŋOD�DXWRUND�SURMHNWX�QLH�W\ONR�
NRPIRUW�L�QRZRF]HVQ\�GHVLJQ�VSRZRGRZDã\��ŧH�PHEHO�
]QDOD]ã�VLĕ�Z�W\P�PLHV]NDQLX��(QMR\�WR�WDNŧH�PRGXãRZD�
NRQVWUXNFMD��'RZROQH�GRGDZDQLH�NROHMQ\FK�HOHPHQWyZ�
WR�GXŧD�VZRERGD�GOD�SURMHNWDQWD��NWyU\�PRŧH�LGHDOQLH�
GRSDVRZDþ�PHEHO�GR�DUDQŧDFML��:�WDN�NRQVHNZHQWQLH�
NRORU\VW\F]Q\P�ZQĕWU]X��NWyUH�VDPD�DUFKLWHNWND�QD]\ZD�
SHQFLO�EODFN�DSDUWDPHQW��ZDŧQD�E\ãD�UyZQLHŧ�PRŧOLZRŋþ�
LGHDOQHJR�GRSDVRZDQLD�WDSLFHUNL��NWyUć�RIHUXMH�SROVND�
PDUND�1RERQRER��ZZZ�QRERQRER�SO�
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<NCEKG�ěO�TEYTEKG��IFX�YMłEYGNK�YVKGFYCNKGM�ęCSLKNK�V�TPCĚNX�FYKGņ��OFPOEYXVCEKG�FGĚGLěTęĩE�SKł�
VKFOLKGM�SLCĜ�K�SMCLKGM�LRXSěCĚKEYNKG�EYXSěGę�VOFX�PĜXNĩEGę�PROSěO�Y�DCěGRKK�LTEJGNNGę!�#ĚDO�IFX�
POFEYCS�VłFRuVLK�PO�IłSěXM�ĚGSKG�PRYXSěCęGEKG�NC�EJVKĚł��DX�POPCěRYGŀ�V�EKSYX�NC�VKGVKuRLł��LěuRC�
PCĜCSYTęG�YCPCSX�ěTĬ�ODOL�PCĚNKLuV��ICYOVXEJ!�#�EYX�VPCěRXVCĚKĤEKG�SKł�LKGFXĤ�V�OFDĞCęĩEG�SKł��
SVOKEJ�ěCĝCEJ�ęGYKORO�K�ĚCLKGROVCNG�HRONěX�SYCHGL!�%YX�SĜTEJCĚKĤEKG�SYTMT�HCĚ�OPĜXVCęĩEXEJ�VXSPł�
LTEJGNNĩ!�0KIFX!�/X�ěGĬ�NKG��CĚG�FYKłLK�NKGOEYXVKSěXM�ODRCYOM�CTěORSěVC�'PKĚOI�5ěTFKO��PRYGNKG!
ĤĚKĤMX�SKł�V�ěGN�DCĤNKOVX��ONKRXEYNX�LĚKMCě�

:�ĘURGRZLVNX�QDWXUDOQ\P!

!"#$%&$'($"%$)#("*+$,)-'"$+.-)/.0$"/.+,($"#)1$.20'13-"4&(5-3"6.+,(-

9XODRCĦ�SODKG�LTEJNKł�

6HULD�W\FK�PDWHULDãyZ�ZL]XDOQ\FK�SRZVWDãD�QD�]OHFHQLH�
PDUNL�4XDGURQ��SURGXFHQWD�VSU]ĕWX�NXFKHQQHJR��
D�Z\NRQDQD�]RVWDãD�SU]H]�]HVSyã�6WXGLD�(SLORJ��
�PDJLQH�<RXU�.LWFKHQµ�²�EU]PL�KDVãR�NROHNFML,ࡐ
OHZR]P\ZDNyZ��NWyUH�E\ã\�SU]\F]\QNLHP�GR�WHM�ZVSyãSUD-
F\�L�IDNW\F]QLH�QLH�GD�VLĕ�XNU\þ��ŧH�SRWĕJD�Z\REUDťQL�JUD�
WX�JãyZQć�UROĕ��1LF�G]LZQHJR�²�VSRWNDQLH�QRZRF]HVQHM�
PDUNL��ŋZLDGRPHM�ZDJL�RGZDŧQ\FK�G]LDãDĸ�RUD]�GRŋZLDG-
F]RQHJR�VWXGLD�NUHDW\ZQHJR�PXVLDãR�]DRZRFRZDþ�
SURMHNWHP��NWyU\�EH]�RSRUyZ�QD]ZDOLE\ŋP\�VSHNWDNXODU-
Q\P��'ODF]HJR"�&]HUSDQLH�LQVSLUDFML�]�QDWXU\�QD�SR]LR-
PLH�SURMHNWRZDQLD�]DUyZQR�SURGXNWX��MDN�L�MHJR�UHSUH]HQ-
WDFML�ZL]XDOQHM��QLH�MHVW�RF]\ZLŋFLH�QLF]\P�QRZ\P�

Wręcz przeciwnie, w dobie wciąż rosnącej świadomości 
zmian klimatycznych i naszej w tym roli, przyroda jest na 
ustach wszystkich. Niemniej w tym projekcie pojawia się ona 
jako, w dosłownym znaczeniu tego słowa, środowisko 
naturalne dla artykułów kuchennych – zlewów wykonanych
z surowców pochodzących z natury: kamienia, szkła, metalu. 
Nieprawdopodobne? Oczywiście, że tak. Klient od początku 
deklarował, że zależy mu na oryginalnym sposobie prezenta-
cji produktu i nie był zachowawczy w myśleniu o budowaniu 
wizerunku firmy – przybliża kulisy współpracy Grzegorz 
Wojnar z Epilog Studio. Dla nas to bardzo komfortowa 
sytuacja, bo nie lubimy podążać utartymi ścieżkami. Mogli-
śmy puścić wodzę fantazji, by wykorzystać efekt pierwszego 
wrażenia, tak ważny w dzisiejszym szybko biegnącym 
świecie. Zależało nam, żeby odbiorca zaskoczony niecodzien-
nymi kadrami, dał się uwieść naszej wizji artystycznej, 
by dopiero po chwili skupić się na konkretnym produkcie.
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3URFHV�WHQ�SU]HELHJDã�GZXWRURZR��ER�VXUUHDOLVW\F]QH�REUD]\�HOHPHQWyZ�NXFKHQQ\FK�Z�RWRF]HQLX�QDWXU\�]HVWDZLR-
QR�]�NODV\F]Q\PL�SUH]HQWDFMDPL�VW\ORZ\FK�ZQĕWU]��7R��FR�MH�ãćF]\�WR�QLH�W\ONR�MHGHQ�]�F]WHUHFK�NRQNUHWQ\FK�PRGHOL�
]OHZR]P\ZDND��DOH�L�SDOHWD�NRORU\VW\F]QD��EĕGćFD�LFK�ZVSyOQ\P�PLDQRZQLNLHP��2G�SRF]ćWNX�ZLDGRPR�E\ãR��
ŧH�SXQNWHP�Z\MŋFLD�VWDQLH�VLĕ�QDWXUD��D�]DF]ĕãR�VLĕ�RG�MDVNLQL��3RMDZLãD�VLĕ�MDNR�WãR�GOD�VXURZHJR�VWDORZHJR�]OHZX��
G]LĕNL�RGPLHQQHM�IDNWXU]H�QLHUHJXODUQHM��SRV]DUSDQHM�NUDZĕG]L�NDPLHQLD�L�NRQWUDŋFLH�EDUZRZ\P�RVF\OXMćF\P�ZRNyã�
ELHOL��V]DURŋFL�L�F]HUQL��'RSHãQLHQLHP�RND]DãD�VLĕ��Z\SHãQLRQD�QDWXUDOQ\P�NDPLHQLHP��FLHPQD��FKãRGQD�NXFKQLD��
7R�E\ã�SXQNW�]DSDOQ\�FDãHM�NDPSDQLL��NWyU\�Z\W\F]\ã�NLHUXQHN�SR]RVWDã\FK�ZL]XDOL]DFML��1DGPRUVNL�SHM]Dŧ�]�EDZLć-
F\P�VLĕ�Z�SLDVNX�G]LHFNLHP�L�ZQĕWU]H�SU]HVWURQQHM�NXFKQL��JG]LH�QD�EODFLH�WDNŧH�SU]\VLDGã�FKãRSLHF��SUH]HQWXMH�
PLHG]LDQ\�]OHZ�LGHDOQLH�]HVWDZLRQ\�]�QLHRGPLHQQLH�NRMDU]RQ\PL�]�ODWHP�WXUNXVHP�L�NRUDOHP��0ROR�QDG�MH]LRUHP�
XJRŋFLãR�Z\VSĕ�NXFKHQQć�]�PRGHOHP�]OHZX��NWyUHJR�]ãRWH�Z\NRĸF]HQLH�Z\ELMD�VLĕ�L�QD�WOH�VWRQRZDQHJR�RWRF]HQLD�
ZRG\��L�PLQLPDOLVW\F]QHJR�Z�Z\UD]LH�SRPLHV]F]HQLD��,�Z�NRĸFX�]DEXGRZD�NXFKHQQD�]�JUDQLWRZ\P�]OHZHP��NWyUD�
UD]�VWDQĕãD�Z�ŋURGNX�JĕVWHM�]LHOHQL�ODVX��E\�Z�GUXJLP�XMĕFLX�RGG]LHOLþ�VLĕ�RG�QLHJR�V]\Eć�RNDODMćFć�SU]HV]NORQć�
]H�ZV]\VWNLFK�VWURQ��QRZRF]HVQć�NXFKQLĕ�
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+FEFO�PCSB[�KFTU�XBSU�XJ˒DFK�OJ̜�UZTJˀD�T�ØX�o�UP�QPXJF!
E[FOJF�PLB[B�P�TJ˒�QSBXE[JXJF�X�QS[ZQBELV�XTQØ�QSBDZ�
&QJMPH�4UVEJP�J�NBSLJ�2VBESPO�HEZ�NPXB�P�UZN�KBL�UFO�
OJFPD[ZXJTUZ�QPNZT��QS[ZKˀ��QSPEVDFOU�BLDFTPSJØX�
LVDIFOOZDI��8JFE[JFMJ̀NZ�̜F�LMJFOU�NB�EP�OBT�[BVGBOJF�
J�[F�[SP[VNJFOJFN�T�VDIB��HEZ�PQPXJBEBMJ̀NZ�P�LPODFQ!
DKJ��"MF�EPQJFSP�HEZ�[PCBD[Z��HPUPXF�NPPECPBSEZ�TUB�P�
TJ˒�EMB�OJFHP�KBTOF�̜F�OBEBKFNZ�OB�QPEPCOZDI�GBMBDI�o�
NØXJ�(S[FHPS[�8PKOBS��5BL̜F�J�X�UZN�QS[ZQBELV�[EFDZ!
EPXB�P�QJFSXT[F�XSB̜FOJF��D[UFSZ�SØ̜OF�BMF�TQØKOF�[F�
TPCˀ�UBCMJDF�JOTQJSBDZKOF�XZT[VLBOB�LPMPSZTUZLB�J�
JOUSZHVKˀDF�[EK˒DJB�OBUVSZ�JEFBMOJF�XTQØ�HSBKˀDF�[�JDI�
PEQPXJFEOJLBNJ�[�XO˒US[�

+V̜�OB�UZN�FUBQJF�LMVD[PXB�CZ�B�BUNPTGFSB�J�PED[VDJB�
KBLJF�QPXPEVKF�[FTUBXJFOJF�PCSB[ØX�GBLUVS�J�CBSX�B�OJF�
QSPTUB�KFEOPXZNJBSPXB�QSF[FOUBDKB�FMFNFOUV�XZQPTB!
̜FOJB�LVDIOJ��&GFLU�LPˮDPXZ�D[ZMJ�QPXTUB�F�OB�UFK�
QPETUBXJF�XZTPLJFK�KBLP̀DJ�XJ[VBMJ[BDKF�̀XJFUOJF�OBEB!
XB�Z�TJ˒�EP�T[FSPLJFHP�XZLPS[ZTUBOJB�E[J˒LJ�D[FNV�
LBNQBOJB�CB[VKˀDB�OB�LBUBMPHV�[MFXP[NZXBLØX�[�
QPXPE[FOJFN�LSFVKF�XJ[FSVOFL�DB�FK�NBSLJ��*OOZNJ�
T�PXZ��PCSB[Z�UF�PQPXJBEBKˀ�IJTUPSJ˒�X�LUØSFK�QSPEVLU�
KFTU�UZMLP�KFEOZN�[�CPIBUFSØX�B�KFK�UPO�OBEBKF�FQJMPH�o�
&QJMPH�4UVEJP�

Koncepcja: Anna Pilarska i Grzegorz Wojnar
Produkcja: Epilog creative studio www.epilog-studio.-
com/quadron/
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6WZRU]HQLH�Z\PDU]RQHM�āD]LHQNL��NWµUD�]DFKZ\FD�NDĹG\P�GHWDOHP��PRĹH�F]ÛVWR�Z\GDZDÉ�VLÛ�WUXGQ\P�]DGD!
QLHP�Ŋ�V]F]HJµOQLH��JG\�FKFHP\�MÇ�XU]ÇG]LÉ�Z�VW\OX�JODPRXU��'XĹH�Z\]ZDQH�VWDQRZL�]DDUDQĹRZDQLH�ZQÛWU]D�
WDN��DE\�VSURVWDāR�RF]HNLZDQLRP��QLH�QDGZ\UÛĹDMÇF�SU]\�W\P�GRPRZHJR�EXGĹHWX��-HGQDN�QLH�SRWU]HED�ZLHOH�
Ŋ�Z\VWDUF]Ç�QLHRF]\ZLVWH�Z]RU\�Sā\WHN�RUD]�GREUDQLH�RGSRZLHGQLFK�GRGDWNµZ��DE\�QDGDÉ�āD]LHQFH�HOHJDQF!
NLHJR�Z\VWURMX��

(NVNOX]\ZQ\�Z\VWUyM�áD]LHQNL���HOHJDQFMD�L�OXNVXV�QD�Z\FLąJQLĊFLH�UĊNL

ĀD]LHQND�]�FKDUDNWHUHP

Przy aranżacji przestrzeni niezwykle istotną cechą jest 
kreatywność. Niezależnie od tego, czy pragniemy stworzyć 
wnętrze nieoczywiste, czy może klasyczne i eleganckie, nie 
możemy bać się eksperymentowania. Odważne decyzje 
pomogą nam stworzyć unikalną i charakterystyczną aranża-
cję, wyróżniającą się spośród wszystkich innych. 
Myśląc o luksusie i elegancji w łazience, często wyobrażamy 
sobie wielkie pałace lub wille. Wcale nie musi tak być. Często 
najprostsze aranżacje są w stanie stworzyć piękny i eksklu-
zywny wystrój. Odpowiednie zestawienie kolorów, materia-
łów i faktur wraz z dodatkami, zagwarantują naszej łazience 
nieprzeciętny styl – mówi ekspert marki Cersanit. I dodaje: 
Stonowane, jasne barwy zawsze świetnie się odnajdą w 
towarzystwie złotych dodatków. Dla przykładu, delikatne 
płytki marmurowe na ścianie oraz lampa lub kran w kolorze 
złotym to połączenie idealne, nadające wnętrzu harmonię 
oraz wysublimowany smak.

&LHNDZ\�HIHNW�ZL]XDOQ\

Łazienka jest najbezpieczniejszym miejscem, w którym 
możemy puścić wodze fantazji i trochę zaszaleć. Odnosi się 
to przede wszystkim do ścian, które w łatwy sposób możemy 
urozmaicić poprzez wyłożenie ich różnorodnymi płytkami. 
Taka elegancja i luksus w jednym przejawia się przede 
wszystkim w delikatnych i harmonijnych wnętrzach. Wielu 
z nas, urządzając klasycznie piękne przestrzenie, kieruje się 
prostą zasadą – im mniej, tym lepiej. Przykładem tego są 
dwie minimalistyczne, lecz wyjątkowe kolekcje od Cersanit – 
MARATONA oraz STORMY. Pierwsza propozycja przełamuje 
bariery łączenia elementów. 

0DUPXURZD�NODV\ND

Zostając przy temacie elegancji, nic tak nie wniesie odrobiny 
luksusu do naszej łazienki, jak płytki marmurowe, które od lat 
wpisują się w najpopularniejsze trendy wnętrzarskie. Z tego 
względu warto się bliżej przyjrzeć kolekcji STAY CLASSY od 
marki Cersanit, która prezentuje nowoczesne oblicze 
szlachetnego marmuru. Ten rodzaj płytek zapewni łazience 
nie tylko ponadczasowego stylu, ale również doda jej 
upragnionego szyku i elegancji. Nie dominuje przestrzeni, 
lecz tworzy z niej spójną całość.

www.cersanit.com.pl

Charakteryzuje ją kamień w wersji lappato, połączony 
z grafiką tekstylną o matowej powierzchni z błyszczącą pastą 
- gwarancja bardzo ciekawego efektu wizualnego. To wybór 
idealny dla tych, którzy pragną, aby płytki w łazience stano-
wiły delikatne, lecz intrygujące tło dla odważnych kolory-
stycznie dekoracji. Kolekcja STORMY to przede wszystkim 
płytki gresowe imitujące surowy beton, który jest obecnie 
jednym z najmodniejszych materiałów używanych w aranża-
cji wnętrz. Pozostaje ulubieńcem architektów od wielu 
sezonów, a to za sprawą jego szczególnego charakteru 
i łatwości w wkomponowaniu w różne style architektoniczne. 
Doskonałym uzupełnieniem kolekcji są płytki STORMY GREY 
CARPET, zaprojektowane z naciskiem na niezwykły akcent 
na detal – widoczne zacieki oraz dekoracje, dodatkowo 
podkreślono przez użycie błyszczącego tuszu. Kolekcję 
wyróżnia odrobina awangardy - surowy materiał, jakim jest 
beton został przełamany orientalnym carpetowym wzorem, 
nadając płytkom nietuzinkowego charakteru i tworząc 
delikatny lecz zaskakujący efekt. Takie rozwiązanie zachwyci 
każdego miłośnika najciekawszych trendów wnętrzarskich 
i daje nieograniczone możliwości aranżacyjne oraz swobodę 
w dobieraniu dodatków. 
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Trendbook LATO 2020 to już trzecia odsłona przewodnika po 
trendach w designie od Black Red White. Przegląd najpopu-
larniejszych kierunków w urządzaniu został wzbogacony 
o propozycje modnych mebli i dodatków,

porad doświadczonych ekspertów, a także wskazówek, które 
podpowiadają, jak sprytnie przemycić dany trend do konkret-
nego wnętrza. Całość dopełnia paleta kolorów Dekoral.
W nadchodzących, letnich miesiącach możemy zapomnieć 
o nudnych projektach i doskonale minimalistycznych 
wnętrzach. W naszych domach i mieszkaniach pojawią się 
kolory, mocne tekstury, metaliczne wykończenia, a także 
żywe rośliny i inne botaniczne motywy. Nie zabraknie 
również, wciąż przybierającego na sile, nurtu eko. Swój triumf 
będą święcić naturalne materiały, takie jak drewno, juta, len, 
rattan czy wiklina. Eksperci są zgodni – w nadchodzącym 
sezonie perfekcja nie będzie modna!
Cały materiał został podzielony na cztery domowe strefy: 
salon, kuchnia & jadalnia, sypialnia oraz pokój dziecka. Po raz 
pierwszy pojawił się też rozdział w całości poświęcony 
aranżacji balkonu i ogrodu. Dzięki interaktywnym przekiero-
waniom na stronę www większość produktów można z 
łatwością dodać do koszyka zakupowego i kupić on-line 
z dostawą do domu bądź darmowym odbiorem w salonie.

REKLAMA



ul. Chrzanowska 26, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 79 23 fax. 22 755 79 93
e-mail: bpolska@barpimo.com

www.barpimo.pl
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)LUPD�7HVVXWLFD�]�%HDXOLHX�,QWHUQDWLRQDO�*URXS��%�,�*���=�GXPÇ�RJāDV]D�QRZÇ�OLQLÛ�SURGXNWµZ�GR�WDSLFHUNL��
7NDQLQ\�*UHHQFDUH�SRZVWDMÇ�]�JUDQXOHN�SRFKRG]ÇF\FK�]�PRUVNLFK�RGSDGµZ�]�WZRU]\Z�V]WXF]Q\FK��6DPH�
WNDQLQ\�PRJÇ�E\É�SRQRZQLH�Z������SU]HWZRU]RQH�Z�JUDQXONL�

5FTTVUJDB�QSPEVLVKF�UBQJDFSLń�NFCMPXŃ�[�PEQBEÓX�NPSTLJDI�QPDIPE[ŃDZDI�[�SFDZLMJOHV�E[JńLJ�(SFFODBSF�

„Greencare to nasza nowa kolekcja z materiałami obiciowymi 
w 100% pochodzącymi z recyklingu i nadającymi się do 
recyklingu”, mówi Karl Henderson, dyrektor generalny Tessuti-
ca, „Posiada certyfikat Global Recycle Standard (GRS). Zapro-
jektowaliśmy te tkaniny z przędzy pochodzącej z recyklingu 
ze zwykłych poużytkowych butelek PETz oceanów, wysypisk 
śmieci i bawełny z recyklingu. 
W tym celu Tessutica współpracuje z projektem Seaqual, który 
przywraca odpady z tworzyw sztucznych z powrotem do 
łańcucha produkcyjnego. „Cieszymy się, że jesteśmy częścią 
niewielu młynów posiadających licencję Seaqual na świecie” – 
mówi Henderson. „Jedną z głównych zalet stosowania przędz 
poliestrowych z recyklingu jest to, że produkcja nie wymaga 
użycia nowej ropy naftowej, co znacznie zmniejsza nasz ślad 
węglowy. Powoduje to również o 75% mniejszą emisję CO2 
w porównaniu do zastosowania pierwotnego poliestru. 

” W obliczu rosnącego zapotrzebowania na zrównoważony 
rozwój w świecie biznesu, a także ze strony konsumentów 
końcowych, Tessutica uznała, że   właściwym wyborem jest 
zaoferowanie linii produktów z pełną gwarancją świadomości 
ekologicznej.

www.tessutica.com.
REKLAMA
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6\WXDFMD�EUDQĪ\�PHEODUVNLHM�
±�SRVWXODW\�SRPRFRZH�L�G]LDáDQLD�QD�IRUXP�PLĊG]\QDURGRZ\P

W tym roku gośćmi specjalnymi zgromadzenia byli: Krzysztof 
Mazur, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Paweł 
Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, oraz Grażyna 
Ciurzyńska, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

3DQGHPLD�L�MHM�VNXWNL

Zarówno dla członków OIGPM, jak i całej branży meblarskiej 
każdy tydzień trwającej pandemii przynosi ogromne straty. 
Produkcja została zatrzymana bądź znacznie ograniczona, 
sklepy meblowe były zamknięte do maja, a firmy w dalszym 
ciągu walczą o przetrwanie. Głównym problemem dla 
polskich meblarzy jest zatrzymanie popytu zarówno 
w Polsce, jak i za granicą. Nagle firmy musiały stawić czoło 
niespotykanym dotąd wyzwaniom, takim jak utrzymanie 
stabilności, ochrona miejsc pracy, ale i całych społeczności. 
W związku z tym branża meblarska w dalszym ciągu wymaga 
systemowego wsparcia.

3RPRF�GOD�EUDQĹ\

W celu złagodzenia skutków trwającej pandemii Jan Szynaka, 
prezes OIGPM, przedstawił gościom postulaty dla branży 
meblarskiej, które zostały także przekazane polskiemu 
rządowi. Pierwszym zaleceniem jest przeprowadzenie 
i sfinansowanie skoordynowanej akcji promocyjnej polskich 
branż eksportowych na rynkach zagranicznych, np. w USA. 
Za jej organizację powinny być odpowiedzialne branżowe 
izby gospodarcze, ponieważ to one zapewniają wiedzę 
i zasoby merytoryczne do realizacji takich zadań. W związku 
z tym postulatem zarekomendowano także przygotowanie 
narzędzi wspierających prowadzenie działalności eksporto-
wej, w tym dla firm dużych. Chodzi m.in. o targi, misje 
gospodarcze, materiały reklamowe, certyfikaty czy zatrudnie-
nie ekspertów ze wskazanych rynków zagranicznych. Duże 
znaczenie pomocowe odegrałoby także wprowadzenie ulg 
podatkowych dla zgrupowań interesu w zakresie eksportu
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mebli (np. zawiązywanie grup sprzedażowych, przejęcia 
lub budowa własnych struktur handlowych na rynkach 
zagranicznych, budowa centrów logistycznych na odległych 
rynkach zagranicznych). Prezes OIGPM zwrócił również 
uwagę na to, że ze strony samorządów brakuje pomocy 
w zakresie odroczenia podatku od nieruchomości lub 
zwolnienia z niego. Także w przypadku banków (w tym BGK) 
wsparcie jest znikome.

Kolejny postulat dotyczy stworzenia i uruchomienia progra-
mu zachęt do zakupów realizowanych przez klientów 
indywidualnych. Można to osiągnąć poprzez np. różnego 
rodzaju „bony” wartościowe, obniżenie podatku VAT na 
meble czy ulgi podatkowe na zakup mebli i wyposażenia 
wnętrz. Warto też włączyć wyposażenie jako standardowy 
element mieszkań oferowanych w programie Mieszkanie Plus 
(koszt mebli byłby rozłożony w ratach czynszowych). Inne 
rekomendacje OIGPM to m.in. stworzenie i uruchomienie 
kampanii promocyjnej polskiego meblarstwa w telewizji 
publicznej zachęcającej do zakupu mebli, wsparcie przez 
instytucje państwowe (takie jak BGK) ubezpieczeń transakcji 
handlowych, stworzenie i uruchomienie narzędzi pożyczko-
wych (np. przez ARP) dla firm, które nie prowadzą pełnej 
księgowości, zawieszenie obowiązku naliczania składek na 
PPK przez podmioty, które są do tego zobowiązane, a także 
jak najszybsze otwarcie granic w celu swobodnego przepły-
wy osób i towarów. OIGPM zainterweniowała również w 
sprawie planowanej zmiany w ustawie o OZE. Usunięcie art. 
119a i uznanie drewna przemysłowego jako energetycznego 
grozi powtórzeniem sytuacji z 2004 roku, kiedy ceny drewna 
wzrosły o 100%. Systemy wsparcia spalania biomasy mogą 
zaś doprowadzić do znacznych podwyżek kosztów drewna 
dla przemysłu meblarskiego w 2021 roku.

']LDāDQLD�PLÛG]\QDURGRZH

Podczas zgromadzenia Rada Ogólnopolskiej Izby Gospodar-
czej Producentów Mebli podsumowała również działalność 
Izby w 2019 roku. Ważne miejsce w realizowanych projektach 
odgrywały m.in. aktywności międzynarodowe, związane 
zwłaszcza z promocją eksportu polskich mebli. Rok 2019 to 
m.in. czas intensywnej pracy Izby nad projektem promocyj-
nym „Poland’s Furniture All Around The World” mającym na 
celu prezentację produktów polskiej branży meblarskiej 
podczas największych targów meblowych na świecie w High 
Point w USA. Projekt uzyskał wsparcie finansowe Polskiej 
Fundacji Narodowej, dzięki któremu na ponad 300 metrach 
kwadratowych zostanie przygotowane wspólne stoisko 
prezentujące ofertę firm meblarskich (Benix, Black Red White, 
Gala Collezione, Raw, Szynaka Meble, Vzór, Zieta Studio) oraz 
wystawę polskiego wzornictwa w zakresie wnętrz. Działania 
zostaną wsparte poprzez towarzyszącą kampanię medialną 
skierowaną do amerykańskich profesjonalistów zajmujących 
się meblami oraz designem. Polską obecność w High Point 
zaplanowano na trzy edycje targów (październik 2020 oraz 
kwiecień i październik 2021), co pozwoli na systematyczne 
zbudowanie relacji z partnerami biznesowymi i pozytywnego 
wizerunku polskiej branży meblarskiej. 

Od grudnia 2018 Izba pracowała z PFN nad wypracowaniem 
koncepcji, która pozwoli na wsparcie budowy wizerunku 
branży meblarskiej. Udało się znaleźć sposób na promocję 
Polski i jej dziedzictwa kulturowego oraz potencjału gospo-
darczego poprzez połączenie dokonań polskich projektan-
tów i firm produkujących meble. Uruchomienie projektu 
to wielki sukces branży meblarskiej i okazja do pokazania, 
że możemy skutecznie wychodzić na nowe rynki, łącząc siły 
i prezentując kompleksową ofertę polskiego meblarstwa. 
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.pl.furniture.

W roku 2019 roku OIGPM podtrzymywała również swoje 
kontakty z zagranicznymi oraz krajowymi organizacjami 
branżowymi – głównie poprzez udział w projektach między-
narodowych realizowanych w ramach programu ERASMUS+. 
Z kolei podczas Targów MEBLE POLSKA 2019 oraz FURNICA 
2019 w Poznaniu Izba na swoim stoisku odbyła kilka spotkań 
z przedstawicielami różnych zagranicznych organizacji 
(APMR), zagranicznej prasy branżowej (Möbelmarkt, Intarzia) 
czy instytutów badawczych (CSIL). Spotkania te dotyczyły 
przede wszystkim możliwości nawiązania współpracy z 
polskimi producentami mebli oraz polskimi producentami 
komponentów i akcesoriów do produkcji mebli, a także 
sytuacji w polskiej branży meblarskiej. W maju 2019 roku 
zostało zaś podpisane „Memorandum o wzajemnym zrozu-
mieniu” pomiędzy OIGPM a Ukraińskim Stowarzyszeniem 
Meblarzy. Porozumienie ma na celu budowanie partnerstwa 
i wzajemnej współpracy pomiędzy stroną polską a ukraińską. 
Warto również wspomnieć Polsko-Włoskie Forum Meblarskie, 
które odbyło się w listopadzie 2019 roku w Warszawie, 
a organizowane było wspólnie przez Italian Trade Agency – 
ICE – Agencję Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw 
Włoskich oraz OIGPM. Głównym celem Forum była wymiana 
doświadczeń profesjonalistów z dwóch krajów wiodących 
w branży meblarskiej w Europie na temat trendów w projek-
towaniu, marketingu oraz technologii w kontekście dynamiki 
na rynkach międzynarodowych, w tym przybliżenie rynku 
włoskiego polskim producentom mebli.
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Jeśli marzą nam się bardziej eleganckie aranżacje, dobrze 
poczujemy się w stylu Hamptons, czyli luksusowych kuror-
tów położonych nad wybrzeżem Long Island. Głęboki odcień 
Morski Klimat nie tylko pozwoli wykreować pełne wyrafino-
wania wnętrze, ale również da wrażenie chłodu nawet 
w upalne dni. Białe elementy wyposażenia, takie jak wygod-
na kanapa lub schodkowy kwietnik, z powodzeniem zbalan-
sują głęboką barwę ścian, dodając kompozycji lekkości. 
Relaks w tak urządzonym wnętrzu przywoła magię chwil 
spędzonych nad morzem. 

Więcej pomysłów na wnętrza w morskim klimacie można 
znaleźć na stronie:  
www.farbyjedynka.pl/inspiracje/salon-w-morskim-klimacie
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Nadmorski klimat łączy się również z rozgrzanym piaskiem 
pod stopami. Malując pokój ciepłym kolorem Kremowy 
Poemat z palety Jedynka Deco&Protect Zmywalna uzyskamy 
przytulną kompozycję, która rozświetli wnętrze, zachowując 
równocześnie jej subtelny charakter. Neutralne tony ścian 
będą również doskonałym tłem dla przykuwających oko 
mebli, takich jak fotel w granatowej barwie przypominającej 
toń wody czy drewniany parawan. W styl wakacyjnego 
wypoczynku świetnie wkomponują takie dodatki jak palma 
pokojowa w wiklinowej donicy czy zdjęcia z nadmorskich 
podróży. 

Marynistyczny styl i związane z nim odcienie w uspokajający 
sposób wpływają na nasze samopoczucie, dlatego odpo-
wiednio sprawdzą się w pokojach do wypoczynku. Kojące 
dla wzroku zestawienie bieli z  odcieniem Magia Turkusu 
wprowadzi do pomieszczenia powiew świeżości i lekkości. 
Tonacje te dobrze skomponują się z jasnymi dywanami i 
podłogami, nawiązującymi kolorystycznie do wyrzuconego 
na brzeg drewna. Zwieńczeniem wystroju będą wygodne 
poduszki, które wdzięczcie uzupełnią tę rześką scenerię. 
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L31
K L E J  K O N T A K T O W Y 

W  F O R M I E  M G I E L K I

TensorGrip® L31 to rewolucyjny klej rozpylany 

w postaci delikatnej mgielki, idealny do 

laminatów wysoko-polyskowych i wysoko-

matowych. Eliminuje wystapienie jakichkolwiek 

defektów na przyklejonym laminacie – efekt 

idealnie lustrzanej powierzchni. 

WWW.KLEJE-KONTAKTOWE.COM.PL

ul. Robocza 40

NIP. 5213659470



MEBLARSKA POLSKA ! !"#$"%&%'()#&*+",&

50

3U]\V]āRĘÉ�MHVW�F\IURZD��:�,QWHUSULQW�MHVWHĘP\�WHJR�SHZQL��1DV]D�ƓUPD�]�FHQWUDOÇ�Z�$UQVEHUJX��1LHPF\��MDNR�SLHUZV]D�
QD� ĘZLHFLH�ZSURZDG]LāD�SU]HP\VāRZ\�GUXN� F\IURZ\� ]D�SRPRFÇ� MHGQRSU]HELHJRZHM�PDV]\Q\�GUXNXMÇFHM��8VāXJÛ� WÛ�
RIHUXMHP\�RG������URNX��=�NROHL�GUXJD�F\IURZD�PDV]\QD�GUXNXMÇFD�UR]SRF]ÛāD�SUDFÛ�MHVLHQLÇ������URNX��1DV]H�ZF]H!
ĘQLHMV]H�GRĘZLDGF]HQLD�SRPRJā\�QDP�MÇ�UR]ZLQÇÉ�L�]RSW\PDOL]RZDÉ�NRORU\�RUD]�PDWHULDā\��5H]XOWDW��XOHSV]RQD�WHFKQR!
ORJLD�JāRZLF\�GUXNXMÇFHM�L�Z\ĹV]D�UR]G]LHOF]RĘÉ��-HVW�WR�LGHDOQ\�VSRVµE�QD�NUHDW\ZQH�UHDOL]DFMH�]DUµZQR�Z�PDā\FK��MDN�
L�GXĹ\FK�LORĘFLDFK��

>�WHǍKaPLYUPR\���� �Y��0U[LYWYPU[�Z[Hé�ZPǇ�JaǇǋJPǃ�NSVIHSULQ�NY\W`�;VWWHU�¶�I`éV�[V�^`KHYaLUPL��WV�R[}Y`T�
UHZ[ǃWPé�RVSLQU`�RYVR�^�[YHK`JQP�PU^LZ[V^HUPH�^�[LJOUVSVNPL�KY\R\�J`MYV^LNV��;YaLJPH�J`MYV^H�THZa`UH�
KY\RHYZRH�IǇKaPL�NV[V^H�KV�LRZWSVH[HJQP�Q\Ǐ�^�WPLY^ZaLQ�WVéV^PL������YVR\��7V�\Y\JOVTPLUP\�UV^LQ�THZa`U`�
9V[H1L[�����KVZ[ǇWUH�IǇKaPL�ZaLYVRVǋJP�KY\R\�KV�����JT��+aPǇRP�PU^LZ[`JQVT�^�WPVUPLYZRPL�YVa^PǃaHUPH�^�
KaPLKaPUPL�KY\R\�J`MYV^LNV��0U[LYWYPU[�UPL\Z[HUUPL�a^PǇRZaH�Z^VQǃ�NSVIHSUǃ�WYaL^HNǇ�[LJOUVSVNPJaUǃ�

,QWHUSULQW�LQZHVWXMH�Z�WU]HFLć�F\IURZć�PDV]\Qĕ�GUXNXMćFć�

„Podczas targów EuroShop 2020 pokazaliśmy nasze zindywidualizowane rozwiązania zupełnie nowej grupie klientów 
i zaobserwowaliśmy, że: spersonalizowany przemysłowy druk cyfrowy nigdy nie zawodzi i nadal wzbudza tak duże zainteresowa-
nie”, podsumowuje Holger Dzeia, Członek Zarządu Interprint. „Jest to idealne rozwiązanie dla każdego, kto szuka indywidualnych 
projektów w mniejszych ilościach lub powtarzalnego raportu wydruku aż do 5 metrów.” Interprint oferuje oba rozwiązania 
w najwyższej możliwej jakości dzięki dwóm, a wkrótce trzeciej cyfrowej maszynie drukującej.

www.interprint.pl



https://www.egger.com/shop/pl_PL/interior/product/EDGING
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pdkŋ\ZgbZ%�dm·k^�nikZls\sZ�prlh\^�sõhĸhgr�ikh\^l�b�likZpbZ%�
ĸ^�lmZc^�lbŋ�hg�hiõZ\Zegr%�Z�ikh]n\^g\b�fh`ĵ�lsr[dh�h]\snă�
k^snemZmr�pxihlmZ\b�]õnĸls^`h�\sZln�ikZ\r%�prĸls^c�pr]Zcgh-
İ\b%�s`h]ghİ\b�b�cZdhİ\b�'
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GZlb�=hkZ]\r�mh�ikh_^lchgZebİ\b%�dm·ksr�h�nksĵ]s^gbZ\a�?^lmhhe�pb^]sĵ�plsrlm-
dh%�Z�b\a�pb^]sZ�b�]hİpbZ]\s^gb^�lĵ�gb^sprde^�\^gg^�k·pgb^ĸ�]eZ�deb^gm·p'�
CZd�mh�]sbZõZ8�PrlmZk\sr�pri^õgbă�_hkfneZks%�p�dm·krf�gZe^ĸr�ih]Ză�]Zg^�
]h�dhgmZdmn%�Z�mZdĸ^�hdk^İebă�[kZgĸŋ�b�gZksŋ]sbZ%�cZdb^�gZl�bgm^k^lncĵ'�
S`õhls^gb^�mkZ_bZ�ikhlmh�]h�=hkZ]\r%�dm·kr�gZlmŋigb^�p�\bĵ`n�,�]gb�dhgmZdmnc^�
lbŋ�s�deb^gm^f�p�\^en�nf·pb^gbZ�gZce^ils^`h�m^kfbgn'�Mh�deb^gm�hdk^İeZ%�cZdZ�
_hkfZ�dhgmZdmn�gZc[Zk]sb^c�fn�h]ihpbZ]Z���fZ�]h�pr[hkn�khsfhpŋ�
m^e^_hgb\sgĵ%�ihkZ]ŋ�fZbehpĵ%�\sr�m^ĸ�ihõĵ\s^gb^�pb]^h�sZ�ihfh\ĵ�
gZcihpls^\agb^c�]hlmŋigr\a�dhfngbdZmhk·p%�mZdb\a�cZd�?Z\^Mbf^�
\sr�PaZml:ii'

P^c]Ĳ�gZ�lmkhgŋ�!""#$%&&'''()*$"++,(#,&-./#.01*&,.02103#.3*&"*45
MKN�LONSTĚěCEęK�K�TMuV�SKł�NC�LONSTĚěCEęł�ON�ĚKNG��
GZlb�=hkZ]\r�\s^dZcĵ�gZ�Mphc^�s`õhls^gb^�
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DhglnemZ\c^�s�=hkZ]\ĵ�M^\agb\sgrf�hg&ebg^�p�?^lmhhen
?^lmhhe�IheldZ%�p�h]ihpb^]sb�gZ�ihmks^[r�lphb\a�deb^gm·p%�Z�mZdĬ^�\a\ĩ\�
p�mr\a�mkn]gr\a�\sZlZ\a�dhgmrgnhpZă�gZcprĬlsĩ�cZdhĤă�p�h[lõn]s^�deb^gmZ%�
pikhpZ]sbõ�ghp^�gZksŀ]sb^�p�dhfngbdZ\cb���DhglnemZ\cŀ��hg&ebg^'�DhglnemZ\cZ�
hg&ebg^�]Zc^�fhĬebphĤă�nf·pb^gbZ�lbŀ�s�c^]grf�s�gZlsr\a�=hkZ]\·p�
M^\agb\sgr\a�p�\^en�hf·pb^gbZ�dhgdk^mg^`h�gZksŀ]sbZ���c^`h�_ngd\cb%�
]sbZõZgbZ%�sZlmhlhpZgbZ'�FhĬebpZ�c^lm�mZdĬ^�pb]^hik^s^gmZ\cZ�s�nĬr\b^f�
pr[kZgr\a�gZksŀ]sb%�ih]\sZl�dm·k^c�=hkZ]\Z�M^\agb\sgr�sZik^s^gmnc^%�
cZd�gZksŀ]sb^�ikZ\nc^�gZ��Ĭrprf�fZm^kbZe^�'

REKLAMA





Akumulatorowa  
wiertarko-wkrętarka  
TXS Li 2,6-Plus

Narzędzia spełniające najwyższe wymagania


