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Światowych Projektantów



Adam Rzadek,
Właściciel marki Archidzieło

Z    ałożeniem marki Archidzieło jest koncep-
cja eleganckiego domu i codziennego 
życia w luksusie. W naszej ofercie znaj-
dziesz szeroką gamę mebli, oświetlenia 

i domowych akcesoriów najlepszych światowych 
marek. Nieszablonowe wzornictwo i najwyższej 
jakości materiały oraz wykonanie to znaki szcze-
gólne oferowanych przez nas produktów. 

W filozofię naszej marki wpisuje się także najwyż-
sza dbałość o efekt końcowy dla naszych Klientów. 
 
 

Mogą Państwo liczyć na fachowe doradztwo z naszej 
strony, a także możliwość zakupów poza standar-
dowymi godzinami pracy Salonów oraz pełną 
dyskrecję.

Gorąco zapraszamy do odwiedzenia naszych 
Salonów w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 8 
oraz Mokotowskiej 71, a także naszego sklepu 
intenetowego www.archidzielo.pl. Zachęcamy 
również do obserwowania nas w social mediach, 
gdzie znajdą Państwo mnóstwo codziennych 
inspiracji i pomysłów na wnętrza.

OPRAWA REDAKCYJNA I GRAFICZNA: Przemysław Kawęczyński

Salon Nowogrodzka 8, Warszawa
572 480 202 | nowogrodzka@archidzielo.pl

Tylko w naszym Salonie przy ul. Nowogrodzkiej  można poznać 
pełną ofertę Roberto Cavalli Home oraz ekspozycję wybranych 
mebli. Archidzieło jest jedynym w Polsce przedstawicielem 
marek: Roberto Cavalli Home, Gianfranco Ferré Home. 
Oferujemy oświetlenie najlepszych amerykańskich 
projektantów, meble, dywany, tkaniny, tapety. Naszym 
Klientom oferujemy również pomoc przy aranżacji wnętrz, 
możliwość zakupów poza standardowymi godzinami otwarcia 
Salonu czy „white glove service”.

Salon Mokotowska 71, Warszawa
501 188 820 | mokotowska@archidzielo.pl

VIP Showroom Piękna 24/26A lok. 32, Warszawa
733 326 799 | design@archidzielo.pl

Jeśli potrzebujesz profesjonalnego doradztwa w zakresie aranżacji wnętrz domu, czy wyboru wykończenia mebli spośród ogromnego 
wachlarza tkanin, szkła, skóry czy rodzaju drewna, zorganizujemy dla Ciebie spotkanie z dedykowanym doradcą w Archidzieło VIP 
Showroom. To nie tylko domowa atmosfera i możliwość zakupów poza standardowymi godzinami otwarcia pozostałych Salonów. 
Miejsce stworzone także z myślą o Klientach biznesowych, architektach czy wedding plannerach.

Salon Archidzieło przy ul. Mokotowskiej to niebanalne 
miejsce, w którym każdy koneser pięknych dodatków 
odkryje coś wyjątkowego dla swojego domu. Znajdziesz 
tu zastawę stołową, pościel, szlafroki i ręczniki, dekoracje, 
meble i oświetlenie, a także zapachy dla domu od najbardziej 
luksusowych marek na świecie: Ralph Lauren Home, Roberto 
Cavalli Home, Gianfranco Ferré Home, Smania, Kenzo, Yves 
Delorme, L’Objet, Aerin, Eichholtz. Nasi Klienci mogą liczyć na 
fachowe doradztwo.

www.archidzielo.pl /archidzielo @archidzielo

Architech Piękna 24/26A lok. 32, Warszawa
733 326 799 | projektowanie@archidzielo.pl
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A    rchitech Design Team to autorski projekt marki Archidzieło, która od wielu lat na rynku polskim  

i zagranicznym urządza wnętrza naszych Klientów. Na swoim koncie mamy wiele udanych projektów  

i całą rzeszę zadowolonych Klientów Polsce i za granicą. W odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów 

rozszerzyliśmy naszą działalność o kompleksowe projektowanie wnętrz - Architech Design Team. To projekt 

stworzony z pasji do architektury wnętrz. Kreatywność oraz satysfakcja Klienta to fundamenty naszych działań. 

Bazując na naszym doświadczeniu, wiedzy, znajomości najnowszych, światowych trendów świadczymy kom-

pleksowe usługi w zakresie projektowania architektonicznego oraz projektowania i aranżacji wnętrz wraz z re-

alizacją i wykonawstwem. Rekomendujemy rozwiązania technologiczne, dzięki którym wnętrze będzie nie tylko 

piękne, ale i funkcjonalne.

Od początku utrzymujemy najwyższe standardy. Dotyczy to kontaktów z Państwem jak i zachowania pełnego 

profesjonalizmu i dyskrecji na każdym etapie projektu. Materiały jakie od nas otrzymujecie, czyli wszelkie-

go rodzaju plany, rzuty techniczne są wykonane z zachowaniem wszelkich norm i światowych standardów.  

Nasza praca jest naszą pasją, dlatego też zawsze jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami.

Pierwszym etapem współpracy jest spotkanie osobiste lub wideorozmowa. Ma ono na celu określe-

nie potrzeb aranżacyjnych i zaprezentowanie naszych możliwości. To czas dla Państwa, aby zapoznać się  

z Archidzieło i Architech Design Team, a dla nas aby poznać Państwa oczekiwania i styl, w celu przygotowa-

nia idealnie skrojonej oferty. 

Po spotkaniu przesyłamy indywidualną ofertę. Jej akceptacja oraz podpisanie umowy jest dla nas zielonym 

światłem do działania i kreatywnego podejścia do projektu.

Podstawą do przygotowania pierwszych rzutów, będzie stworzony na bazie naszych doświadczeń Arkusz 

indywidualnych preferencji, który pozwoli nam poznać Państwa styl życia, zwyczaje, charakter wnętrza  

i zaakcentuje te elementy wystroju, które są najbardziej istotne.

Poznajmy się
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Prace projektowe
Tworzenie koncepcji to jeden z najważniejszych etapów projektu. Niezbędna jest tu synergia projektanta z Klien-

tem. Aby ten etap przebiegał płynnie, staramy się, by koncepcje były na bieżąco omawiane. Zwykle efekty naszych 

prac przesyłane są drogą mailową. W ten sposób otrzymujemy także Państwa uwagi. Spotkania w biurze projekto-

wym lub wideorozmowa będą służyły prezentacji konkretnych materiałów wykończeniowych, propozycji oświetlenia  

i doprecyzowaniu detali.

Pierwszym większym efektem naszej współpracy będą tzw. koncepcje układów funkcjonalnych, czyli dwie propozycje w rzucie 

płaskim z naniesionymi ściankami działowymi i podstawowymi meblami. Na tej bazie przedstawiają Państwo swoje ewentu-

alne uwagi. Po ich naniesieniu otrzymujemy ostateczny szczegółowy plan funkcjonalny. Akceptacja pozwala nam na przejście  

do kolejnego etapu, jakim jest stworzenie wizualizacji komputerowych.

Wizualizacja komputerowa to rezultat połączenia wybranej koncepcji projektu funkcjonalnego z Państwa oczekiwaniami  

i stylem. To jest pole, na którym nanosimy kolejne szlify i korekty, żeby dotrzeć do projektu docelowego spełniającego Państwa 

wymagania - w pełni funkcjonalnego i zachowującego spójną estetykę.

Czas wykonania prac projektowych jest uzależniony 

od dynamiki współpracy z Klientem, wielkości przed-

sięwzięcia, ilości detali i zmian w trakcie jego tworze-

nia. Średnio czas ten nie powinien przekraczać 60-90 

dni i będzie wymagał około sześciu spotkań.

Realizacja
Przy wyborze Pakietu Archidzieło Luxury to my kontrolujemy wy-

konawców (ekipy ogólnobudowlane, meblarskie, parkieciarskie, 

kamieniarskie, ślusarskie, szklarzy, montażystów klimatyzacji, 

drzwi wewnętrznych, sauny, kominka, basenu), nadzorujemy ich 

pracę, terminowość i zgodność prac z projektem. Dokonujemy  

w Państwa imieniu zakupów materiałów i elementów wypo-

sażenia. Uczestniczymy w odbiorze prac wykończeniowych  

od wykonawców.

Podsumowaniem etapu kreacji będzie stwo-

rzenie dokumentacji projektowej (Pakiet 

Exclusive), czyli innymi słowy specyfikacji 

technicznej zawierającej szczegóły wyko-

nawcze projektu, w tym także rzuty tech-

niczne uwzględniające wypracowane kon-

cepcje i indywidualne rozwiązania.

Zaprojektuj z nami  
apartament, dom, rezydencję.
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Historia firmy Bang & Olufsen sięga 1925 

roku, kiedy to w Struer, małym mieście  

w północno-zachodniej części Danii, 

dwóch przedsiębiorczych inżynierów, Peter Bang  

i Svend Olufsen, zapoczątkowało działalność dzisiej-

szej międzynarodowej ikony stylu i globalnego sym-

bolu audiowizualnej doskonałości.

w Salonach Archidzieło.

Obecnie Bang & Olufsen to światowej sławy marka 

szczycąca się doskonałej jakości telewizorami, mu-

zycznymi systemami i głośnikami najwyższej klasy. 

Oferowane produkty to idealne połączenie tech-

nologicznej doskonałości z wybitnie emocjonalną 

stylistyką.

Mocno zakorzeniona w czasach pięknego wzornictwa,  

perfekcyjnego rzemiosła i innowacyjnych technologii produk-

towych cechujących Bang & Olufsen, marka B&O PLAY podą-

ża tymi samymi śladami oferując dokładnie te same wartości  

we współczesnych produktach.

Credo firmy B&O PLAY jest tworzenie idealnie dostosowanych  

do oczekiwań klientów produktów wyróżniających się zaskakującym 

wykończeniem. Sprzęt marki B&O PLAY cechuje się intuicyjną obsługą 

i prostotą użytkowania w życiu codziennym – zarówno w domowym 

zaciszu, jak i poza nim.

Systemy muzyczne i głośniki fimy B&O PLAY  

zostały wyposażone w technologię Bang & Olufsen 

Signature Sound gwarantującą dźwięk idealnie 

zgodny z zamiarem artysty – rzetelny, czysty  

i przepełniony pasją. Wszystkie produkty zostały 

wykonane wyłącznie przy użyciu najwyższej kla-

sy materiałów wykończeniowych. Co istotne, ofe-

rowane modele dostępne są w licznych kolorach,  

a możliwość wyboru rozmieszczenia poszczegól-

nych funkcji pozwala na dopasowanie sprzętu  

do indywidualnych preferencji użytkownika.

Odkryj doskonałe wrażenia z bezprzewodowe-

go dźwięku Bang & Olufsen. Głośniki wyma-

gają tylko jednego kabla zasilającego, dzięki 

czemu zapewniają niesamowite możliwości 

uwolnienia radości z wielokanałowego dźwięku 

w Twoim domu.

Słuchawki B&O PLAY zostały tak zaprojekto-

wane, aby oferowany dźwięk wiernie odzwier-

ciedlał intencje artysty. Autentyczne i potęż-

ne brzmienie, bez zbędnych przekształceń  

i przesadzonych ulepszeń, zapewnia dźwięk tak 

atrakcyjny, że chce się go słuchać godzinami.

Nowa jakość telewizji. System zaprojekto-

wany z myślą o najwyższej klasy kinowych  

wciągających wrażeniach audiowizualnych. 

Nowy 88-calowy ekran telewizora zapewnia 

prawdziwą rozdzielczość 8K i autentyczność 

obrazu. Ponad 33 miliony aktywnych pikseli 

OLED emituje własne światło, zapewniając 

poziom doskonałej czerni, intensywnych 

kolorów i oszałamiającej jakości obrazu na-

wet pod szerokim kątem. Dzięki technologii 

AI Deep Learning każdą rozdzielczość treści 

można przeskalować do 8K.

B&O Dostępność: 
Nowogrodzka 8: TV, Głośniki, Słuchawki

Mokotowska 71: Głośniki, Słuchawki 
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Wybór mebli Gianfranco Ferré Home  

o kultowym wdzięku, charakteryzują-

cych się wykorzystaniem szlachetnych 

materiałów. W tym roku paleta kolorów została ob-

niżona o przyjemne kolory, w których przeważają 

odcienie brązu. Ze względu na trudny czas i brak 

Targów Wnętrzarskich nowe kolekcje pojawiają 

się dość póżno, bo dopiero na początku roku 2021.  

W rezultacie otrzymujemy propozycje salonu, któ-

ry uosabia duszę współczesnego miasta - elegancki, 

angażujący, pełen energii i ekspresji.

Atmosfera retro inspirowana latami 50. XX wieku 

przenika podejście estetyczne. Nowy, wielkomiej-

ski nastrój, wygodniejszy i bardziej obejmu-

jący, jest przenoszony przez masowe użycie 

skóry, która wraz z charakterystycznymi tka-

ninami odzieży męskiej w stylu Gianfranco 

Ferré Home, tworzy idealne połączenie z cie-

płym wyrafinowaniem litego drewna.

Pełna oferta marki 
Gianfranco Ferré Home 

dostępna w Salonach 
Archidzieło i na archidzielo.pl

We wnętrzu dominuje sofa Phoenix:  

odważny mebel, który nawiązuje do ikon 

designu, zapewniając oryginalną interpre-

tację klasycznego angielskiego ramienia 

obrotowego. Posiada podłokietniki i opar-

cie lekko pochylone na zewnątrz, obite na-

turalną skórą siodłową z widocznymi prze-

szyciami. Fotel pokryty brązowo-czarną 

tkaniną Prince of Wales.

The Warm Living - 
 łączący styl vintage, zmysłowe 

odcienie i wielkomiejski klimat.

Scenograficzne i z silnym efektem wizualnym 

stoliki kawowe Matrix podbijają współcze-

snym wyglądem: estetyka oparta na lekkości 

i istotności linii jest wyrażona w grze elemen-

tów geometrycznych o różnych wysokościach 

i wymiarach. Wyróżniające się strukturą  

z czarnym chromowanym wykończeniem 

oraz regulowanymi półkami tapicerowanymi 

skórą siodłową z przeszyciami, stoły wpisują 

się w nowy nastrój kolekcji.

Całości dopełnia fotel Franklin, którego 

urok połowy wieku przypomina ikony 

skandynawskiego designu. Tapicerka  

w pepitkę wyraża najbardziej autentycz-

ne DNA marki, a brązowy odcień tkaniny  

i drewno struktury tworzą ciepłą i wygodną 

atmosferę.
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Roberto Cavalli Home - 
wymowna i emblematyczna 
kolekcja w stylu zgodnym  

z dziedictwem marki. 

Sugestywne kolory, modne detale i wpływy afrykańskie.  

Czekając na zaprezentowanie swojej nowej kolekcji na Salo-

ne del Mobile 2021, Roberto Cavalli Home Interiors przed-

stawia specjalną zapowiedź: The Wild Living - emblematyczną 

scenerię, która opowiada o przejściu Roberto Cavalli Home z efek-

townej propozycji opartej na miękkiej i delikatnej palecie kolorów  

i abstrakcyjnych wzorach w stylu bardziej spójnym z dziedzictwem 

marki. 

Salon nawiązujący do afrykańskiej atmosfery, w którym natural-

na inspiracja, która zawsze była częścią DNA marki, eksploduje  

w kalejdoskop wzorów, odcieni i dekoracji z bezpośrednimi odnie-

sieniami do świata zwierząt. Paleta kolorów oparta jest na szero-

kiej gamie ciepłych odcieni przypominających sawannę i ziemie 

afrykańskie, w połączeniu ze złotem dla luksusowego akcentu. 

Zwierzęce wzory w swojej czystej i naturalnej odsłonie łączone 

są ze szlachetnymi materiałami, a nawiązanie do świata mody 

wyraża się w krawiectwie, tworząc eklektyczną i wszechstronną 

mieszankę w doskonałym stylu Roberto Cavalli Home Interiors.

Centralna scena salonu, sofa i fotel z linii Clifton przyciągają 

uwagę scenograficznym urokiem i przyjaznymi kształtami.  

Meble tapicerowane nubukiem w ciepłym pomarańczowym 

odcieniu wydm pustyni, połączone z czystym, zwierzęcym  

aksamitem Tigresse pokrywającym poduszki sofy i oparcie  

fotela, tworzą zmysłowy i fascynujący projekt. Wzdłuż  

zewnętrznej struktury, obie części posiadają pikowanie  

w kształcie „spiga”, które przywodzi na myśl marszczony efekt 

kolekcji modowych marki.

Wyrafinowanie i kreatywną wszechstronność  

odnajdujemy również w fotelu Tifnit, w którym spoty-

kają się miękkie i zmysłowe kształty oraz sugestywne  

materiały. Aksamitna tapicerka z nadrukiem Tigresse 

nawiązuje do zamiłowania do egzotycznej natury, która  

od zawsze wyróżniała markę, a złote refleksy  

zewnętrznej struktury i nóg nadają fotelowi jasny  

i luksusowy akcent.

W nowym „Wild Living” Roberto Cavalli Home Inte-

riors każdy mebel opowiada swoją historię: począwszy 

od nazwy, będącej hołdem dla znanego kenijskiego 

miasta, stoły Watamu przypominają emocje i doznania 

z czasów kolonialnych.

Archidzieło jest wyłącznym 
przedstawicielem

Roberto Cavalli Home w Polsce
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Ponadczasowe 
piękno Smanii 

Największa ekspozycja marki 
Smania dostępna wyłącznie 

w Salonie Archidzieło

Wnikliwa analiza nowych technologii, staran-

nie wyselekcjonowane materiały oraz prze-

myślany koncept stały się bazą do stworze-

nia nowych mebli dla włoskiej marki Smania. Nowości 

wprowadzają do kolekcji Smanii ducha nowoczesności 

oraz prostej elegancji. Jednoczesne zaokrąglenia i po-

łączenia kształtów wzbogacają meble oraz przywołują 

ducha postmodernizmu. Dzieje się to nie bez powodu, 

bowiem projektant jest jednym z najwybitniejszych 

przedstawicieli włoskiej awangardy. Wiedza zdobywa-

na przez lata łączy się z charakterystycznym designem, 

charakterystycznym dla Made in Italy. DNA marki 

Smania jest twórcze, gust wyrzeźbiony, a energia - in-

tensywna.

Od wieków twórcy luksusowych mebli łączyli szlachet-

ne i rzadkie gatunki drewna z marmurem oraz kamie-

niami półszlachetnymi. Włosi w tej dziedzinie osiągnę-

li prawdziwą maestrię. Marka Smania nawiązuje  

do tych tradycji, ale w świeży, nowoczesny sposób. 

Alberto Smania, założyciel marki, miał jasną wizję 

swojego biznesu. Tworzenie mebli w oparciu o stare 

techniki, najlepszej jakości materiały.oraz niestan-

dardowe rozwiązania. Jego pierwszy stół powstał  

ze specjalnie wykończonego żelaza i marmuru.  

W kolekcji Smania jest kilka szczególnie ciekawych 

propozycji. 

Specjaliści od kamienia marki Smania bardzo sta-

rannie studiują każdy blok marmuru przed jego 

pocięciem i oszlifowaniem. Celem nadrzędnym jest 

wydobycie z surowej skały piękna. Połączenie chłod-

nego 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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Marka Bellavista narodziła się z pasji  

i kunsztu braci Attilio oraz Fabrizio Zanni, któ-

rych firma matka, Casa Zeta, od 1984 roku pro-

dukuje ręcznie robione pod klucz wysokiej jakości elementy 

wyposażenia wnętrz we włoskich warsztatach.

Zawsze przekraczając granice branży, bracia Zanni dążą do 

połączenia umiejętności i doświadczenia zdobytego w ciągu 

ponad 30 lat produkcji na zamówienie z ich pasją do sztuki, 

piękna, wykwintnych detali i przywiązania do najwyższego 

rzemiosła. 

Po raz pierwszy podczas wydarzenia Salone del Mobile  

Milano 2004, Attilio i Fabrizio natych-

miast otrzymali uznanie za swoje prace.  

Zainspirowane estetycznymi liniami z przeszłości  

i czerpiąc z piękna bogatej włoskiej architektury, meble 

przybierają żywy, silny kosmopolityczny wygląd połączony 

ze współczesnym klimatem. Bellavista poświęca się wy-

korzystaniu najlepszych materiałów z całego świata, kon-

centrując się głównie na wykorzystaniu surowców do wytwa-

rzania najlepszych elementów wyposażenia wnętrz, zgodnie  

z życzeniem każdego klienta.

Marka po raz pierwszy została wprowadzona w 2010 roku, 

kiedy to wyselekcjonowana kolekcja nowoczesnych włoskich 

mebli została zaprezentowana na prestiżowym, uznanym  

na całym świecie Salone del Mobile w Mediolanie. Od tamtej 

pory ten wybór przedmiotów wykonywanych na zamówienie 

pozostaje prawdziwą kopalnią złota dla ludzi, którzy chcą,  

aby ich domy wyglądały wyjątkowo.

Urządzanie domu to nie tylko kupowanie mebli. Dlatego  

w Bellavista można znaleźć różnorodne elementy, które przy-

dadzą się by nadać pomieszczeniu indywidualności.

Kolekcja przywołująca ciepło 
i niepowtarzalną atmosferę
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Pełna oferta  
Ralph Lauren Home 

wyłącznie w Archidzieło

Zapowiedź nowych  
kolekcji zakorzenionych  

w ponadczasowym designie 
Ralph Lauren Home

Przypominające jakość i kunszt angielskiego rymarstwa, 

eleganckie formy w kasztanowym wykończeniu z nowo-

czesnymi mosiężnymi akcentami. Wykwintne skórzane 

meble oferują współczesną propozycję jeździeckiego 

stylu życia.

Modern Equestrian

Modern Penthouse
Elegancka kolekcja prawdziwego kunsztu rzeźbiarskiego i bo-

gatego wykończenia. Opływowe kształty wykonane z palisan-

dru, czarnego lakieru, polerowanej stali i wyrzeźbionej skóry. 

Propozycja ponadczasowego i kultowego wzornictwa.
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Tęsknimy
za ogrodem

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.

Gdy tylko aura na to pozwoli warto pomyśleć  

o zaaranżowaniu tarasu i stworzeniu tam letnie-

go salonu. Powinien być on tak zaprojektowany,  

aby zmaksymalizować poczucie komfortu i zachę-

cić 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 reno-

mowanej marki Smania, której kolekcje zdobią wnętrza 

najbardziej wymagających koneserów designu rodem  

z Półwyspu Apenińskiego. Włoscy projektanci potrafią 

stworzyć lekkie, nowoczesne meble, które doskona-

le zagrają w przestrzeni niejednej rezydencji. Prostota 

formy, najwyższa jakość materiałów i niewymuszo-

na elegancja – to trzy główne cechy wyróżniające meble  

ogrodowe Smania. 

Bardzo bogata kolekcja, składająca się 

z kilku linii pozwoli na zaaranżowa-

nie tarasu czy przestrzeni przy basenie  

w stylu południowowłoskim. Głównym 

źródłem inspiracji były jachty pływające 

wokół Capri oraz cumujące u Wybrzeża 

Amalfi. 

Jasne teakowe drewno, aluminium, szkło 

oraz tkaniny w naturalnych odcieniach – 

oto lista materiałów użytych w kolekcji. 

Podstawą dobrze zaprojektowane-

go letniego salonu są wygodne łóżka  

do opalania, fotele oraz kanapy. Bardzo 

ciekawy jest wykonany z aluminium fotel 

Hydra, który wyróżnia się formą – dzięki 

charakterystycznemu zadaszeniu z ażuro-

wego metalu jest reinterpretacją wiklino-

wych koszy popularnych na plażach we-

neckiego Lido. Fotel ten pozwoli schować 

się przed słońcem lub zaszyć się z kielisz-

kiem chłodnego białego wina. 

Kolekcja mebli i dodatków 
outdoorowych od marki Smania 
zachwyci wszystkich miłośników 

stylowych przestrzeni
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Lato to także czas ucztowania na świeżym powietrzu. Długie 

kolacje na rozgrzanym popołudniowym słońcem tarasie wyma-

gają zarówno odpowiedniego stołu, jak i nastrojowego oświe-

tlenia. Bardzo elegancki teakowy stół Nettuno wprost idealnie 

komponuje się ze stojącym lampionem Marrakesh. Z kolei  

linia Giglio i Lipari koresponduje z dodatkami Casablanca. 

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. 

Stwórz swój Salon  
na świeżym powietrzu

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, a biały len bardzo dobrze odbi-

ja 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 słodkie-

mu lenistwu.

Meble ogrodowe dostępne na zamówienie w Salonach 

Nowogrodzka 8, Mokotowska 71 oraz VIP Showroom 

Piękna 24/26a. 
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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. 

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 luksu-

sowe wykończenia z porcelany, mosiądzu lub kryształu. 

A przyjemne dla oczu rozproszone światło dadzą abażury 

z jedwabiu lub pergaminu.

Mocnym akcentem dekoracyjnym mogą stać się lampy 

podłogowe. Aby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć 

na misternie wykonane podstawy przypominające niekie-

dy nowoczesne rzeźby. Te modele swymi wyrafinowanymi 

formami wypełniają przestrzeń i skupiają na sobie uwa-

gę. Dlatego, podobnie jak dzieła sztuki, wymagają wokół  

siebie odrobiny oddechu.

Warto również wspomnieć o drobnych, ale ważnych ak-

centach jakimi są kinkiety. To dodatkowe źródło świa-

tła usytuowane na ścianach wydobywa urodę obrazów,  Lampy zaprojektowane przez słynnych  

designerów i wykonane z ekskluzywnych ma-

teriałów są ważnymi akcentami w aranżacji 

domu. Ubierają wnętrze niczym drogocenna biżu-

teria, a ich światło wpływa na wygląd pomieszczeń 

oraz nastrój domowników. Żyrandol tradycyjnie wy-

znacza 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 wie-

le propozycji żyrandoli z charakterystycznymi dla tego 

okresu drobnymi kloszami i delikatnymi metalowymi  

ramionami.

fotografii czy luster. Z uwagi na aspekt praktyczny czę-

ściej pojawiają się w holu wejściowym, salonie lub łazien-

ce. Kinkiety z regulowaną wysokością zamontować można 

u wezgłowia łóżka, by wieczorami wygodnie zagłębić się 

w lekturę książki lub ulubionego magazynu.
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Oświetlenie sufitowe

Adrianna
Ralph Lauren

Kinkiety

Lampy

Adele
Suzanne Kasler

Moravian
E.F. Chapman

Calais
Niermann Weeks

Country
E.F. Chapman

Alexandra
Ralph Lauren

Prescott
Kate Spade

Barton
Ralph Lauren

Cross Bouillotte
E.F. Chapman

Corbin
Kate Spade

Halcyon
Kelly Wearstler

Blythe
Ralph Lauren

Longacre
Thomas O’Brien

Ames
Ralph Lauren

Cachet
Kelly Wearstler
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L’Objet 
Pierścienie do serwetek

BRAID

Roberto Cavalli Home
Patera 

GARDEN’S BIRDS

Klasyka zawsze  
w modzie

Ralph Lauren Home 
DONCASTER CAPETAN

Ralph Lauren Home  
ISABEL

Ralph Lauren Home 
Kieliszki 
DAGNY

Roberto Cavalli Home
Zestaw stołowy 
GARDEN’S BIRDS

Ralph Lauren Home 
Kinkiet 

ADRIANNA

Roberto Cavalli Home 
Wazon

AZULEJOS

Ralph Lauren Home 
Lampiony

CLASSIC HURRICANE

Ralph Lauren Home 
Lampa 

REGENCY

Roberto Cavalli Home 
Filiżanka
AZULEJOS

L’Objet
AEGEAN

Filiżanka do 
espresso

Dzbanek

Cukiernica

L’Objet 
Miseczki dekoracyjne 

biała/czarna  
SWAN BOWL

L’Objet
CORDE GOLD

E.F. Chapman
Żyrandol 

CLASSIC RING 

2928

https://shop.archidzielo.pl/KOLEKCJA-DONCASTER-I-LANGDON-CAPE-TAN-news-pol-1584526093.html
https://shop.archidzielo.pl/KOLEKCJA-DONCASTER-I-LANGDON-CAPE-TAN-news-pol-1584526093.html
https://shop.archidzielo.pl/product-pol-5307-Kieliszek-do-martini-Ralph-Lauren-Home-z-kolekcji-Isabel.html
https://shop.archidzielo.pl/product-pol-4799-Kieliszek-do-wina-Ralph-Lauren-Home-z-kolekcji-Isabel.html
https://shop.archidzielo.pl/product-pol-5306-Kieliszek-do-wody-Ralph-Lauren-Home-z-kolekcji-Isabel.html
https://shop.archidzielo.pl/product-pol-5380-Kieliszek-do-wina-Ralph-Lauren-Home-Dagny.html
https://shop.archidzielo.pl/product-pol-5502-Kieliszek-do-wina-Ralph-Lauren-Home-Dagny.html
https://shop.archidzielo.pl/product-pol-5564-Filizanka-do-espresso-LObjet-Aegean.html
https://shop.archidzielo.pl/product-pol-5567-Dzbanek-LObjet-Aegean.html
https://shop.archidzielo.pl/product-pol-5566-Cukiernica-LObjet-Aegean.html
https://shop.archidzielo.pl/search.php?text=swan


Modern Art Deco
Ralph Lauren Home 

Lampiony 
MODERN HURRICANE SILVER

Ralph Lauren Home 
Lampiony 

MODERN HURRICANE BRASS

Ralph Lauren Home 
Waza  
LEIGH 

Ralph Lauren Home 
Wazon  
LEIGH 

L’Objet 
Ramki na zdjęcia  

CONCORDE 

Ralph Lauren Home 
BENTLEY

Ralph Lauren Home 
Szlafrok

LANGDON 

L’Objet
Solniczka i Pieprzniczka 

CARROUSEL

Roberto Cavalli Home 
Talerz

TIGRESS

Roberto Cavalli Home 
Filiżanka do herbaty

TIGRESS

L’Objet
Dzbanek

IONIC

Roberto Cavalli Home 
Filiżanka do espresso

TIGRESS

Roberto Cavalli Home 
Wazon

TIGRESS
Ralph Lauren Home 

Poduszki
VELVET 

L’Objet
Zestaw talerzyków

IONIC
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https://shop.archidzielo.pl/search.php?filter_producer=1459413490
https://shop.archidzielo.pl/search.php?filter_producer=1459413490
https://shop.archidzielo.pl/product-pol-6527-Waza-Ralph-Lauren-Home-Leigh-medium.html
https://shop.archidzielo.pl/product-pol-5508-Wazon-Ralph-Lauren-Home-Leigh.html
https://shop.archidzielo.pl/search.php?text=deco+twist


KUPUJ ONLINE

WWW.ARCHIDZIELO.PL

WWW.MOLIERA2.PL

WWW.WEDDINGDREAM.SHOP


