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A

rchidzieło powstało z myślą o entuzjastach poszukujących niebanalnego
wzornictwa, luksusowych marek
oraz najwyższej jakości wykonania.
Już prawie cztery lata odnosimy sukcesy,
doradzając w urządzaniu wnętrz. Tylko
w naszym Salonie przy Placu Trzech Krzyży
w Warszawie znajduje się kolekcja Smanii,
a także ekspozycja mebli tej włoskiej marki.
Nowości oraz bestsellery marek takich jak
Ralph Lauren Home, Roberto Cavalli Home,
Christian Lacroix, L’Objet czy Aerin z pewnością zadowolą nawet najbardziej wyrafino-

wanych koneserów wnętrz. Wśród starannie
wyselekcjonowanych marek wnętrzarskich
znajdą Państwo pełną kolekcję Ralph Lauren
Home, a także pierwszą ekspozycję mebli tej
światowej marki.
Naszym Klientom oferujemy również
pomoc przy aranżacji wnętrz, możliwość
zakupów poza standardowymi godzinami
otwarcia Salonu czy „white glove service”.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony
oraz sklepu internetowego archidzielo.pl.
Zapraszamy również do współpracy architektów oraz klientów biznesowych.

Adam Rzadek,
Właściciel marki Archidzieło
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Archidzieło wyłącznym
przedstawicielem
marki Smania
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Projekt łóżka Grand Soho autorstwa Massimo Iosa Ghini

Kto stoi
za najnowszą
kolekcją
Smanii?
Najnowszą kolekcję
marki Smania zaprojektował
Massimo Iosa Ghini, jeden
z najciekawszych przedstawicieli
włoskiego designu.

W

Nowoczesny ton i eleganckie
wykończenie projektów
marki Smania pochodzi
w dużej mierze z kanonu
art deco i modernizmu

wprowadzają do kolekcji Smanii ducha nowoczesności oraz prostej elegancji. Jednoczesne zaokrąglenia i połączenia kształtów wzbogacają meble
oraz przywołują ducha postmodernizmu. Dzieje się
to nie bez powodu, bowiem projektant jest jednym
z najwybitniejszych przedstawicieli włoskiej awangardy. Warto zaznaczyć, że Massimo Iosa Ghini był
członkiem legendarnej grupy Memphis założonej
przez Ettore Sottsassa. Sam jest założycielem futurystycznej grupy Bolidismo. Jego wkład w rozwój
włoskiego designu doceniony został przez Włoskie
Ministerstwo Kultury, które wybrało go jednym
ze stu ambasadorów designu w 2018 roku.

nikliwa analiza nowych technologii, starannie wyselekcjonowane materiały oraz przemyślany koncept stały się bazą do stworzenia nowych mebli dla włoskiej marki Smania.
Wśród nich znalazły się sofa Belmond i fotel Embassy, będące znakomitymi przykłada-

Łóżko Grand Soho

mi nowoczesnej, dynamicznej elegancji. Podobnie jak dwuosobowe łóżko Grand Soho

z imponującym zagłówkiem ze skóry czy okrągła pufa Dalton, która dopełnia wystrój sypialni. Nowości

Projekt sofy Belmond autorstwa Massimo Iosa Ghini
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Ponadczasowe
piękno Smanii
Ojcem marki jest Alberto Smania – pilot i kierowca rajdowy. Z pasji
do mebli stworzył manufakturę produkującą meble łączące w sobie
szlachetne materiały. Na rynku polskim luksusowe meble z kolekcji
Smanii dostępne są dzięki Salonowi Archidzieło.

W

e współczesnej ebenistyce
Włosi są wciąż niepokonanymi mistrzami. Tworzenie mebli
jest dla nich czymś więcej niż
biznesem, jest przede wszystkim pasją. By projekt
zamienił się w przepiękny mebel potrzeba nie tylko
geniuszu designera, ale również umiejętności utalentowanych i doświadczonych artystów rzemieślników pracujących w oparciu o stare techniki.

W tworzeniu ekskluzywnych kolekcji Smania ma
ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie. Meble
i dodatki świetnie wpisują się w definicję stylu
międzynarodowego. Są propozycją, dla tych którzy
szukają eklektycznych modeli harmonizujących
ze współczesnymi apartamentami. Eleganckie bryły,
luksusowe tkaniny, egzotyczne drewno, ręczne
wykończenia – to one najlepiej oddają ducha marki.
Na uwagę zasługują szczególnie pracochłonne

Komoda Victory
połączenia mosiądzu ze szlachetnymi gatunkami drewna w liniach
Master czy Couture. Z kolei najnowsza kolekcja oparta jest o konstrukcje ze stali. Należy do niej stół Paul, który łączy w sobie surową, chłodną
stal z mahoniem i drewnem orzecha amerykańskiego. Inną propozycją
jest krzesło Gatsby o subtelnych liniach.
Firma od wielu lat współpracuje z najlepszymi włoskimi architektami i projektantami. Warto wymienić takie nazwiska jak: Fabian
Pellegrinet Conte, Massimo Iosa Ghini czy Alessandro La Spada.
Oferuje również usługę zindywidualizowania projektu. Na specjalnie
życzenie można dobrać rodzaj drewna, obicie, wzór haftu, wykończenia.
To stawia Smanię wśród najlepszych graczy na włoskim rynku mebli

Pełna oferta marki
Smania dostępna wyłącznie
w Salonie Archidzieło
i na archidzielo.pl

luksusowych.
Smania należy do tych firm, które proponują klientowi „total look”.
Kolekcje zostały tak pomyślane, aby urządzenie całego domu czy apartamentu nie stanowiło problemu. Poszczególne meble i dodatki doskonale
się ze sobą komponują, tworząc spójną całość. Są propozycją dla tych
pasjonatów i koneserów luksusowych wnętrz, którzy od trendów wolą
ponadczasową elegancje i najwyższej jakości materiały.
Stół Dean, fotele Amira, żyrandol Delano
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Fotele Cloe, stoliki Kosmo, żyrandol Jersey

SMANIA –

piękno
zaklęte
w kamieniu

O

d wieków twórcy luksusowych mebli
łączyli szlachetne i rzadkie gatunki
drewna z marmurem oraz kamieniami
półszlachetnymi. Włosi w tej dziedzi-

nie osiągnęli prawdziwą maestrię. Marka Smania
nawiązuje do tych tradycji, ale w świeży, nowoczesny sposób.
Stolik barowy Harrys, hokery Gil

Alberto Smania, założyciel marki, miał jasną
wizję swojego biznesu. Tworzenie mebli w oparciu o stare techniki, najlepszej jakości materiały

oraz niestandardowe rozwiązania. Jego pierwszy
stół powstał ze specjalnie wykończonego żelaza
Konsola Galliano

i marmuru. I to ten kamień właśnie jest jednym
z protagonistów bogatej kolekcji stołów i stolików.
W kolekcji Smania jest kilka szczególnie ciekawych
propozycji. W modelu Giselle – konstrukcji z wygiętych stalowych listew nawiązujących do stylu art
deco – zastosowano blat z labradorytu. Ten kamień
przypomina opal w odcieniu czarno-kobaltowo-błękitnym. Po oszlifowaniu pięknie załamuje światło,
dlatego chętnie używają go jubilerzy. Innym wyróżniającym się modelem jest stolik Aston 70 z blatem
z szarego, szlachetnego marmuru. Z kolei okrągły
stolik Moon 95 wieńczy blat z marmuru, którego rysunek przypomina kratery na powierzchni
Księżyca.
Specjaliści od kamienia marki Smania bardzo
starannie studiują każdy blok marmuru przed jego
pocięciem i oszlifowaniem. Celem nadrzędnym jest
wydobycie z surowej skały piękna. Połączenie chłodnego kamienia z egzotycznym drewnem czy ręcznie
polerowaną stalą lub mosiądzem daje niezwykle elegancki efekt. Jest to ponadczasowy styl, który nie
daje się sprowadzić do sezonowych trendów.
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Ciepło
i przytulnie
Gdy słońce przestaje silnie świecić,
a dzień robi się krótszy w naturalny
sposób wybieramy spędzanie
czasu w domowym zaciszu. Razem
z Salonem Archidzieło i dostępnymi
w nim markami można łatwo
stworzyć przytulne i eleganckie
wnętrze, w którym nawet najsroższe
jesienne słoty nie będą straszne.

Sofa Ernest
marki Smania

Ralph Lauren Home
Kolekcja Penthouse

Łóżko Kimberley marki Gianfranco Ferré Home

W

ygodna, przepastna kanapa to królowa każdego salonu. To na
niej najchętniej spędzamy czas z kieliszkiem wina lub kubkiem gorącej czekolady. Zwłaszcza, gdy na spacerze dopadła
nas wichura i deszcz. Kanapa nie może się obejść bez dużych,

miękkich poduszek oraz wełnianego pledu. Każdy detal ma znaczenie. Kształt kie-

liszków, które będą załamywać miękkie światło lamp czy lekkość porcelanowych filiżanek. W pięknych naczyniach Ralph Lauren Home każdy napój smakuje dużo lepiej.
Przytulne, klimatyczne wnętrze wprowadza nas w relaksujący nastrój. Wyobraźmy
sobie miękkie światło lamp, blask świecy i ogień płonący w kominku. Zapraszające do

wypoczynku aksamitne kanapy i poduszki spod ręki słynnego projektanta – Christiana
Lacroix czy Roberto Cavalliego. To wszystko wystarczy, by zapomnieć o problemach
codzienności. Jednak komponując wnętrze nie można myśleć tylko o meblach oraz
dodatkach. Szalenie ważny jest zapach.
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Aromat, dyskretnie ulatniający się z płomieniem
świec L’Objet przywołuje w pamięci egzotyczne
podróże. Zapach zapisany w naszej pamięci olfaktorycznej jest niczym Proustowska magdalenka – przenosi nas w świat wspomnień i wprowadza w oniryczny
nastrój. Dlatego tak ważne jest odpowiednie dobranie
go do wnętrza.
Warto zadbać, aby sypialnia była również przytulnym zakątkiem. Piękna satynowa pościel z najwyższej
jakości, luksusowej egipskiej bawełny z kolekcji Ralph
Lauren Home da ogrom przyjemności, gdy po trudnym dniu możemy wreszcie się w niej zatopić.
Stylowe akcesoria mają nie tylko dopełnić wnętrze,
ale przede wszystkim cieszyć oczy i wprowadzić przyjemny nastój. Znajdziemy je wśród starannie wyselekcjonowanej kolekcji Salonu Archidzieło.

Wnętrza
Ralph Lauren Home

Doradcy Salonu Archidzieło
chętnie pomogą przy aranżacji
przytulnego wnętrza
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Zbuduj nastrój
światłem
Jednym z najważniejszych elementów budowania atmosfery domu
jest odpowiednio dobrane oświetlenie. Jego rolę trudno jest przecenić,
zwłaszcza w trakcie długich jesiennych i zimowych miesięcy.

Lampa podłogowa Clarkson marki Aerin

L

ampy zaprojektowane przez słynnych
designerów i wykonane z ekskluzywnych materiałów są ważnymi akcentami w aranżacji domu. Ubierają wnętrze

niczym drogocenna biżuteria, a ich światło wpływa
na wygląd pomieszczeń oraz nastrój domowników.

Kinkiet Union marki Aerin
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Mocnym akcentem dekoracyjnym mogą stać się
lampy podłogowe. Aby się o tym przekonać, wystarczy
spojrzeć na misternie wykonane podstawy przypominające niekiedy nowoczesne rzeźby. Te modele swymi
wyrafinowanymi formami wypełniają przestrzeń i skupiają na sobie uwagę. Dlatego, podobnie jak dzieła
sztuki, wymagają wokół siebie odrobiny oddechu.
Warto również wspomnieć o drobnych, ale ważnych akcentach jakimi są kinkiety. To dodatkowe
źródło światła usytuowane na ścianach wydobywa
urodę obrazów, fotografii czy luster. Z uwagi na
aspekt praktyczny częściej pojawiają się w holu wejściowym, salonie lub łazience. Kinkiety z regulowaną
wysokością zamontować można u wezgłowia łóżka,
by wieczorami wygodnie zagłębić się w lekturę książki lub ulubionego magazynu.
Lampa stołowa z kolekcji Logo
marki Roberto Cavalli Home
Żyrandol Condor marki Eichholtz

Żyrandol Allison, żyrandole Betty
oraz lampa podłogowa Brenda
marki Gianfranco Ferré Home
Żyrandol tradycyjnie wyznacza centralny punkt
każdego pokoju. W tej roli świetnie sprawdzają się
modele kryształowe, które są ponadczasowe i niezmiennie eleganckie. Z kolei osoby podążające za
trendami zainteresować może wielki powrót lamp
w stylu lat 50. i 60. Wśród nich jest wiele propozycji żyrandoli z charakterystycznymi dla tego okreLampy stołowe Evelyn i Dena
marki Gianfranco Ferré Home

su drobnymi kloszami i delikatnymi metalowymi
ramionami.
Zbudowaniu nastroju najbardziej pomagają
punktowo rozmieszczone lampy podłogowe i stołowe. Dobierając je do wnętrza, warto dać upust
własnej kreatywności. Tym bardziej, że wybór
modeli jest naprawdę ogromny. Możemy sięgnąć
po lampy przypominające antyczne chińskie wazy.
Czy też modele w bardziej współczesnym stylu. Z ich
oszczędnymi formami korespondują luksusowe
wykończenia z porcelany, mosiądzu lub kryształu.
A przyjemne dla oczu rozproszone światło dadzą
abażury z jedwabiu lub pergaminu.
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Amerykański styl
we wnętrzach
Ten styl dobrze znamy z niezliczonych produkcji
„fabryki snów”. Luksusowe wnętrza apartamentowców
na Upper East Side, domy w stylu Hamptons czy
wiejskie rezydencje mają ten szczególną przestrzeń
i przepych, które rozpalają naszą wyobraźnię.

N

ajważniejszą cecha stylu amerykańskiego to dekoracyjność. Tym co rzuca
się w oczy jest obecność wielu dodatków we wnętrzach. Nie brakuje tu
licznych lamp stołowych, ozdobnych waz, obrazów, poduszek i pledów. Inną cechą Amerykanów
jest nieco konserwatywne podejście do wystroju
wnętrz. Kultywowany styl jest mieszanką tradycji
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i nowoczesności. Widać to choćby w meblach,
których wzornictwo śmiało czerpie z klasyki. Przykładem są pikowane sofy nawiązujące do
tradycyjnego chesterfielda lub przepastne fotele
zapraszające do odpoczynku. Amerykańskie wnętrza kochają symetrię. Ustawione vis-à-vis sofy,
sąsiadujące ze sobą fotele lub ustawione na konsoli
dwie lampy, to niezbędniki salonu.
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Wnętrze Baker Furniture projektu Jean-Louisa Deniot

Komfort rządzi w każdym pomieszczeniu, również w sypialni. Tu główną rolę gra
łóżko z miękkim zagłówkiem lub chromowaną ramą. Do relaksu zapraszają artystycznie ułożone poduszki u wezgłowia oraz miękkie pledy i koce. Cała aranżacja wnętrza

Wnętrze Baker Furniture projektu Thomasa Pheasant

podporządkowana jest wypoczynkowi. Lampy na stolikach nocnych przydadzą się
w trakcie wieczornej lektury, a ławka przed łóżkiem spełni praktyczną rolę, gdy chcemy odłożyć ubranie, gazetę czy pled. Tak urządzone wnętrza mają w sobie stonowaną

Smania Master Collection

elegancję, a jednocześnie domowe ciepło.

Wnętrze Baker Furniture projektu Jean-Louisa Deniot
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Wnętrze Baker Furniture projektu Thomasa Pheasant

W kraju, w którym wszystko jest największe nie ma miejsca na półśrodki. Dlatego
luksus widoczny jest w najlepszych materiałach, wyrafinowanych kształtach oraz
wysmakowanych detalach. Odnajdziemy je w propozycjach marek Ralph Lauren Home,
Baker Furniture czy Aerin z oferty Archidzieło.
Aby lepiej poznać amerykański styl urządzania wnętrz, warto zwrócić się do
Doradców Salonu. Podpowiedzą jak stworzyć prawdziwie amerykańską aranżację
wyrażającą nasz indywidualizm.

Wnętrze Baker Furniture projektu Billa Sofield

Hickory Chair
Kolekcja Hartwood
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Historia
Ralpha
Laurena
26

Pięćdziesiąt lat temu zaczęła się historia, która mogłaby być kanwą
fascynującego filmu fabularnego. To opowieść o spełnieniu wielkiego
marzenia i ziszczonym amerykańskim śnie.

S

yn emigrantów z Polski urodził się w Nowym
Jorku w biednej dzielnicy Bronx. Imponował
mu styl amerykańskiej klasy wyższej.
Pracując jako voiturier w jednej z nowojorskich restauracji, podpatrywał dobrze ubranych
absolwentów prestiżowych amerykańskich uniwersytetów. Styl angielskich lordów i członków
Ivy League były głównymi inspiracjami dla Ralpha
Laurena. Wtedy narodziły się dwie wielkie miłości
przyszłego projektanta: moda oraz motoryzacja.
Ralph Lauren w 1967 roku postanowił przerwać studia i założył pierwszą firmę o nazwie
Polo. Nie mogąc znaleźć ciekawych krawatów dla

samego siebie, po prostu je zaprojektował. Na siedzibę pierwszego atelier wybrał legendarny budynek Empire State Building. Był to strzał w dziesiątkę.
Bardzo szybko firma oferująca luksusowe akcesoria wyrosła na modową potęgę. Amerykanie mogli
wreszcie mówić o swoim projektancie, który stworzył własny, rozpoznawalny styl.
Przełomem dla Ralpha Laurena było zaprojektowanie w 1974 roku kostiumów do ekranizacji
powieści Francisa Scotta Fitzgeralda „Wielki Gatsby”,
z tytułową rolą Roberta Redforda. Zreinterpretowany
styl preppy podbił nie tylko serca Amerykanów, ale
także klientów w innych częściach globu.
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Pełna oferta marki
Ralph Lauren Home dostępna
wyłącznie w Salonie Archidzieło
i na archidzielo.pl

Bar Polo oraz kawiarnia
Ralpha Laurena w Londynie

Świat projektanta to nie tylko moda. Ralph
Lauren urządzając własne domy napotkał na spore
trudności ze znalezieniem mebli odpowiadających
jego wymaganiom. Tak powstała linia Ralph Lauren
Home. I w tym przypadku głównym źródłem inspiracji była Anglia, rodowe siedziby i styl zamożnej
arystokracji.
W jednym z wywiadów projektant powiedział:
„Nie jestem jedną osobą”. Z czasem do kolekcji
mebli i akcesoriów dołączyły linie inspirowane
stylem kolonialnym oraz ponadczasowym stylem
nowojorskiego art deco. Estetyka szalonych lat 20.
doskonale pasuje do eleganckich nowojorskich loftów
i penthouse’ów. Znów ogromne wyczucie i gust
Ralpha Laurena przełożyły się na sukces biznesowy.
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Ralph Lauren stworzył styl, który kojarzy się
z przyjemnym i eleganckim sposobem życia. Każdy
marzy o przytulnym domu. Dzięki projektantowi jest
to możliwe. Udało mu się zbudować spójny świat,
w którym ubrania korespondują z wnętrzami. Świat,
w którym estetyka i elegancja są punktem wyjścia do
nawiązywania relacji.
Projektant od lat jest znany z miłości do motoryzacji. Jego kolekcja zabytkowych aut była pokazywana między innymi w Musee des Arts Decoratifs
w Paryżu. Ralph Lauren chętnie dzieli się też swoją
fortuną. Jako filantrop wspiera wiele badań dotyczących walki z nowotworami. Od biednego chłopaka
z Bronxu po króla stylu – Ralph Lauren w wybitny
sposób pokazuje, że „American dream” nie jest tylko
mitem, ale przede wszystkim efektem ciężkiej pracy
oraz ogromnej pasji dla tego, co się kocha.

Do wyboru ponad 400
tkanin. Zapytaj Doradcę
Salonu Archidzieło o próbnik
i pomoc w doborze materiału
odpowiedniego dla Ciebie!
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Ralph Lauren Home ● Roberto Cavalli Home ● L’Objet ●
Gianfranco Ferré Home ● Baker Furniture ● Smania

