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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 pełna kolekcja Ralph Lauren Home, a także
pierwsza ekspozycja mebli tej światowej marki.
Z dumą informujemy, że jesteśmy jedynymi
przedstawicielami w Polsce marek: Roberto Cavalli
Home, Gianfranco Ferre Home, Smania Furniture.
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Nowości oraz bestsellery marek takich jak L’Objet,
Christian Lacroix czy Aerin z pewnością zadowolą
nawet najbardziej wyrafinowanych koneserów
wnętrz.
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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Niezwykła porcelana
Ralph Lauren
Home x Burleigh
Co wspólnego mają ze sobą amerykański dom mody, który nawet
wnętrza ubiera w luksus, z brytyjską manufakturą porcelany o 160-letniej
historii? Przywiązanie do jakości, tradycji i wytrwałego rzemiosła.

W

spólne wartości sprawiły, że Ralph
Lauren i Burleigh od kilku lat realizują razem projekty z dziedziny ceramiki
użytkowej. Tej wiosny światło dzienne

ujrzały kolejne linie ekskluzywnych naczyń porcelanowych

będące efektem tej transoceanicznej kooperacji: „Midnight

Sky”, „Garden Vine” oraz „Peony”.
Tym razem, oprócz stworzenia kolejnych pięknych zestawów talerzy, misek i kubków, wydarzyło się coś jeszcze:
po raz pierwszy w historii Burleigh na wyprodukowanych
przez nich naczyniach pojawiły się wzory zaprojektowane poza firmą. Wyraźnie czerpią one inspirację ze stylu
amerykańskiego. Są ponadczasowe – sięgają przeszłości,
by przywrócić ją do życia tu i teraz. To łączy je ze wszystkimi najlepszymi projektami Burleigh, słynącego z produkcji
białej porcelany z charakterystycznymi niebieskimi wzorami
nieprzerwanie od 1889 roku.
„Midnight Sky” to wzór nawiązujący do amerykańskiego
motywu często spotykanego w chustach Ralpha Laurena:
gwiazdy na nieboskłonie. Linia utrzymana jest w palecie kolorów indygo, czerni i bieli. Natomiast zarówno
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Każdy wzór czerpie
inspiracje z całego świata.

„Garden Vine” jak i „Peony” to wzory kwiatowe, zainspirowane tkaninami zdobionymi techniką batiku.
Wszystkie z osobna są bardzo efektowne, a połączenie elementów każdej z tych linii tworzy naprawdę
niesamowitą, artystycznie wysmakowaną kompozycję – pełną zmysłowej więzi z naturą, jednocześnie
zanurzoną głęboko w tradycji anglosaskiej.
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Burleigh naprawdę przywiązuje ogromną uwagę
do tradycji. Jest ostatnim na świecie producentem
porcelany, który stosuje pracochłonną, 200-letnią
technikę ręcznego zdobienia podszkliwnego. Polega
ona na starannym wycinaniu wzorów z zadrukowanej bibuły i odciskaniu ich na glinie przed naniesieniem warstwy szkliwa i wypalaniem.
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Cały proces jest pracochłonny i angażuje
wiele osób. Zanim naczynie trafi do użytkownika przechodzi przez co najmniej 25 par rąk.
Tu warto wspomnieć, że duża cześć personelu pracuje w Burleigh od dziesięcioleci, nierzadko pracownicy są kolejnym pokoleniem
zatrudnionym w fabryce.
To wszystko sprawia, że kontakt z tą porcelaną elektryzuje – pobudza zmysły i emocje. Dzięki Salonowi Archidzieło ta wyjątkowa
kolekcja dostępna jest na naszym rynku.

Pełna oferta marki
Ralph Lauren Home
dostępna wyłącznie
w Salonie Archidzieło
i na archidzielo.pl
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Smania
prestiż w gabinecie

Krzesła Gramercy, regał Gramercy

Wśród mebli biurowych szczególne miejsce zajmują propozycje
przeznaczone do reprezentacyjnych gabinetów i sal konferencyjnych. To tu
przyjmowani są kontrahenci i zapadają kluczowe decyzje. Wysokiej klasy
aranżacja wnętrza potrafi doskonale podkreślić charakter firmy i jej prestiż.

Krzesła Gramercy

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

W

szerokiej kolekcji luksusowych mebli Smania
znajdziemy linię stołów,
krzeseł, biurek i foteli.

Filozofia marki opiera się na łączeniu tradycji
z nowoczesnością w oparciu o najwyższej klasy
materiały. Szlachetne gatunki drewna, chromowana stal, naturalna skóra oraz ekskluzywne tkaniny – to filary, na których zbudowana
jest wyjątkowość kolekcji mebli do pracy.
Najważniejszym meblem biurowym jest
oczywiście fotel. Długie godziny spędzone
przed komputerem potrafią destrukcyjnie
wpłynąć na kręgosłup. W fotelach Smania
za stosowa no spec ja l ne konst r u kc je
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Biurko Chic, regał Anteprima Mood, krzesło City, kredens Mixer

oraz mechanizmy, które pozwalają odpocząć zmęczonym plecom. Dodatkowym atutem są najdelikatniejsze skóry używane do ich obicia. Technologia to
połowa sukcesu. Drugim elementem czyniącym
kolekcję biurową Smania tak wyjątkową jest design.
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Model GT swój rodowód zawdzięcza fotelom używanym w sportowych, włoskich autach. Jego profil
przywodzi na myśl skojarzenia z bolidami ze stajni
Alfa Romeo czy Ferrari. Z kolei fotele Magnum czy
Gramercy przenoszą nas myślami do filmów o podró-

żach międzyplanetarnych. Pod ich nowoczesną,
surową formą i delikatnymi materiałami kryje się
technologia pomagająca odciążyć kręgosłup.
Biurko to drugi arcyważny mebel, który w gabinecie zajmuje centralne miejsce. Służy nie tylko

pracy, ale pełni również rolę psychologiczną. Buduje
w i zer unek osoby, jest meblem-sy mbolem.
Odpowiednio zaprojektowany służy manifestacji
pozycji, władzy oraz prestiżowi. W kolekcji Smania
projekty biurek są bardzo nowoczesne.
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To masywne modele wykonane ze szlachetnych gatunków drewna. Na wyróżnienie zasługują m.in. biurka Chic, Metropolis
i Madison.
Meble z kolekcji biurowej Smania
to także świetna propozycja do urządzenia
domowego gabinetu. Ich najwyższej próby
wzornictwo i jakość materiałów świetnie
wpiszą się w przestrzeń apartamentu.

Najnowsza kolekcja mebli,
oświetlenia oraz dodatków
do wnętrz od Smania
dostępna w Archidzieło!
Krzesło Panama

Krzesła GT, biurko Metropolis, sofa Maurice, fotel Donadue
Biurko Madison, krzesła Panama

Biurko Metropolis
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Splendor
angielskiej
rezydencji
W XVIII wieku Brytyjczycy
dołączyli do nacji, które miały
największy wpływ na historię
i rozwój architektury wnętrz.

D

zięki kolosalnym zyskom z handlu kolonialnego brytyjska arystokracja mogła
sobie pozwolić na budowanie wspaniałych wiejskich rezydencji – „stately homes”, wyposażonych w projekty angielskich ebenistów oraz
dekoratorów. Spośród nich jednym z największych
i najczęściej kopiowanych był Thomas Chippendale,
którego trzysetna rocznica urodzin była obchodzona
w ubiegłym roku.

Styl angielski we wnętrzach to przede wszystkim wygodne, solidne, bogato dekorowane meble
z mahoniu oraz dębu, obite adamaszkiem lub mięsistym aksamitem. Wszystko to kojarzy się z odpoczynkiem, celebrowaniem popołudniowej herbaty
w gronie rodziny i przyjaciół. Dlatego też ten właśnie styl jest jednym z najchętniej wykorzystywanych przez anglosaskich architektów wnętrz,
a dzięki kinu trafił do powszechnej świadomości.

BAKER: stół Capstan

BAKER: z lewej strony komoda Commode, u dołu stolik
Regency Laguer, biblioteczka Queen Anne
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BAKER: komoda Bombe, lustro William & Mary

Jego przytulny charakter nasuwa przyjemne skojarzenia bezpiecznego, wygodnego, dostatniego domu.
Baker Furniture od dawna czerpie z tradycji angielskiego meblarstwa. Od ponad trzydziestu lat konsultantem firmy jest brytyjski arystokrata Sir Humphry
Wakefield. Przemierza on angielską prowincję, odwiedzając zamki oraz wiejskie rezydencje w poszukiwaniu
ciekawych mebli z minionych epok. Jak wiadomo ilość

antyków jest ograniczona i nie każdy może pozwolić
sobie na zakup mebli z czasów dynastii hanowerskiej
czy też kabinetu z chińskiej laki. Wakefield postanowił
odtworzyć najlepsze przykłady angielskiej ebenistyki
w oparciu o tradycyjne techniki oraz najlepszej jakości
materiały. Tak powstałe meble weszły do kolekcji Stately
Homes Baker Furniture. Obejmuje ona przykłady
od początku XVII wieku aż po epokę wiktoriańską.

BAKER: regał Royal German
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Pełne przepychu i dostojeństwa formy
późnobarokowych foteli z czasów panowania
królowej Anny, ażurowe oparcia krzeseł
inspirowane najwybitniejszymi projektami
Chippendale’a, czy też przepełnione orientalnymi wpływami konsole i sofy z czasów
regencji. Wszystko to pozwoli stworzyć niepowtarzalne, luksusowe wnętrze.
Styl angielski ma ponadto tę rzadką zaletę, że doskonale komponuje się ze współczesnym wzornictwem. Stworzenie oryginalnego
i zarazem eklektycznego wnętrza nigdy nie
było prostsze.

BAKER: ława King Wiliam IV

Od momentu powstania
w 1890 roku znakami
rozpoznawczymi marki
Baker są doskonałe projekty
i bezkompromisowa jakość
ich wykonania

BAKER: fotel Russian Regency, sofa Chatsworth, stolik Louis XVI

BAKER: stół Walnut Dining Table
20

21

jak jeden ze stołów wykonanych przez Baker Furniture
został sprzedany za sporą sumę przez prestiżowy dom
aukcyjny Christie’s. Według niego wszystkie meble z
kolekcji Stately Homes mają wartość kolekcjonerską oraz
są potencjalnym źródłem inwestycji, która ma tę prze-

wagę nad sztabkami złota czy akcjami, że można się nim
cieszyć każdego dnia np. pijąc poranną herbatę, czy czytając gazetę w ulubionym fotelu.
Salon Archidzieło, jako jedyny w Polsce ma przyjemność sprowadzania tych wyjątkowych mebli.

BAKER: sofa King George III

BAKER: konsola Irish Chippendale

Czasem wystarczy jeden mebel z kolekcji Stately
Homes, jako cytat, by całkowicie zmienić charakter wnętrza. Z kolei dla amatorów wnętrz historycznych, którzy
chcieliby przenieść klimat angielskiej rezydencji do swoich domów, możliwości są praktycznie nieograniczone.
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Kolekcja zawiera najlepsze przykłady kanap, foteli, krzeseł, stołów. Jakość wykonania wszystkich mebli oraz
materiałów jest najwyższej próby. Filozofia marki oparta jest na szacunku do tradycji oraz wielkiej pasji, by ją
kontynuować. Sir Wakefield chętnie opowiada anegdotę,
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Salon na świeżym powietrzu
meble ogrodowe Smania

designu rodem z Półwyspu Apenińskiego.
Włoscy projektanci potrafią stworzyć lekkie,
nowoczesne meble, które doskonale zagrają
w przestrzeni niejednej rezydencji. Prostota
formy, najwyższa jakość materiałów i niewymuszona elegancja – to trzy główne cechy

O domu nie powinno się myśleć wyłącznie w kategorii bryły i wnętrza.
To także przestrzeń, która go otacza. Warto zadbać, aby była to spójna całość,
a to co w środku harmonijnie korespondowało z tym, co na zewnątrz.

wyróżniające meble ogrodowe Smania.
Bardzo bogata kolekcja, składająca się
z kilku linii pozwoli na zaaranżowanie tarasu czy przestrzeni przy basenie w stylu południowowłoskim. Głównym źródłem inspiracji były jachty pływające wokół Capri oraz
cumujące u Wybrzeża Amalfi.

Szezlong Raphael, lampion Casablanca

Fotele i sofa Maratea, stolik Capri, osłonki na kwiaty Cachepot

G

dy tylko aura na to pozwoli warto pomyśleć
o zaaranżowaniu tarasu i stworzeniu tam
letniego salonu. Powinien być on tak zaprojektowany, aby zmaksymalizować poczucie komfortu
i zachęcić do oddania się relaksowi. Meble ogrodowe
muszą być wykonane z najlepszych materiałów,

odpornych na działanie czynników atmosferycznych,
łatwych w konserwacji oraz wygodnych do przechowywania.
W tych kwestiach z całą pewnością pomoże oferta renomowanej marki Smania, której kolekcje zdobią wnętrza najbardziej wymagających koneserów

Fotele i sofa Amalfi, stoliki Capri, lampiony Marrakesh
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Fotele Palau, stolik Capri

Krzesło Delos

Jasne teakowe drewno, aluminium, szkło oraz tkaniny w naturalnych odcieniach – oto lista materiałów
użytych w kolekcji.
Podstawą dobrze zaprojektowanego letniego salonu są wygodne łóżka do opalania, fotele oraz kanapy.
Tu na uwagę zasługują linie Amalfi i Maratea. Bardzo

ciekawy jest wykonany z aluminium fotel Hydra, który
wyróżnia się formą – dzięki charakterystycznemu
zadaszeniu z ażurowego metalu jest reinterpretacją
wiklinowych koszy popularnych na plażach weneckiego Lido. Fotel ten pozwoli schować się przed słońcem
lub zaszyć się z kieliszkiem chłodnego białego wina.

Szezlong Evia, stolik Paros

Sofa Amalfi

Kolekcja mebli i dodatków
outdoorowych od włoskiej
marki Smania zachwyci
wszystkich miłośników
stylowych przestrzeni
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Fotele i sofa Samos, stolik Paros, lampiony Chios

Lato to także czas ucztowania na świeżym
powietrzu. Długie kolacje na rozgrzanym popołudniowym słońcem tarasie wymagają zarówno
odpowiedniego stołu, jak i nastrojowego oświetlenia. Bardzo elegancki teakowy stół Nettuno wprost
idealnie komponuje się ze stojącym lampionem
Marrakesh. Z kolei linia Giglio i Lipari koresponduje z dodatkami Casablanca.

Fotele Hydra, stolik Paros

Niezwykle efektowne są też stoliki z linii Paros
czy stół Skiathos – wszystkie na podstawach z lekkich powyginanych prętów, wywołujących skojarzenia z pofalowanymi od wiatru włosami.
Dla tych, którzy lubią przebywać w ogrodzie,
ale męczy ich słońce, doskonałą propozycją będą
dzienne łóżka z baldachimem z linii Amalfi. Ich
konstrukcja wykonana jest z teakowego drewna,

Fotel i sofa Amalfi, stoły Alghero

a biały len bardzo dobrze odbija promienie słoneczne.
Lato to czas odpoczynku, zasłużonych
wakacji. Meble w ogrodzie są równie
ważne, jak te we wnętrzu domu. Warto
zadbać o każdy detal, by później zatopić
się w wygodnych kanapach czy na leżakach i oddać słodkiemu lenistwu.

Stwórz swój Salon
na świeżym powietrzu

Fotel Figi, lampion Marrakesh, osłonki na kwiaty Cook
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Ralph Lauren Home

Pomysły na prezent
ślubny

L’Objet

Pierścienie do serwetek

Sztućce z kolekcji
ACADEMY GOLD

Ralph Lauren Home

Zestaw z kolekcji

BRAID

BENTLEY

Roberto Cavalli Home

Zestaw stołowy
LIZZARD GOLD

Roberto Cavalli Home

Patera

GARDEN’S BIRDS

Ralph Lauren Home

Zastawa obiadowa

GARDEN VINE INDIGO

Roberto Cavalli Home

Zestaw stołowy

Ralph Lauren Home

LIZZARD PLATIN

Zestaw stołowy
z kolekcji
VIVIENNE

Ralph Lauren Home
Gianfranco Ferré Home

Zestaw sztućców

Kieliszki i karafka
z kolekcji
DAGNY

TOSCA
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Ralph Lauren Home
WESTBANK

Bed&Bath
Ralph Lauren Home

Poszewka na poduszkę
PENTHOUSE

L’Objet

Poszewka na kołdrę

Seria kosmetyków
dla domu i do kąpieli

Ralph Lauren Home

APOTHECARY

Poszewka na kołdrę
RADNOR

Roberto Cavalli Home

Koc

JEREPAH-BEIGE

Ralph Lauren Home

Kenzo

Poszewka na poduszkę
Lucille Cream z kolekcji

Szlafrok z kolekcji
ICONIC

DURANT

Ralph Lauren Home

Prześcieradło

LANGDON SILVER

Ralph Lauren Home

Poszewka na poduszkę
z kolekcji

Ralph Lauren Home

Prześcieradło

LANGDON

LANGDON NAVY

Ralph Lauren Home

Koc z kolekcji
PENTHOUSE

Ralph Lauren Home

Beżowy ręcznik
z kolekcji
PLAYER

Ralph Lauren Home

Poszewka na poduszkę
WESTBANK

Ralph Lauren Home

Koc Colleen Navy
z kolekcji
DURANT
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