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Nowy Flagowy Salon
Już otwarty

NOWA LOKALIZACJA
Salon Archidzieło Bracka 11/13
Marka Archidzieło otworzyła nowy flagowy salon
zlokalizowany w prestiżwoym miejscu przy ul. Brackiej 11/13,
w Warszawie vis a vis D.H. Vitkac. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientów oraz skupiając się na rozwoju marki
zmieniliśmy lokalizację Salonu Mokotowska 71, w miejsce
którego powstał ponad dwa razy większy Salon w bardziej
dogodnej lokalizacji.

Salon Archidzieło przy ul. Brackiej to niebanalne miejsce,
w którym każdy koneser pięknych wnętrz odkryje coś
wyjątkowego dla swojego domu. Znajdziesz tu meble,
oświetlenie, zastawę stołową, pościel, szlafroki i ręczniki,
dekoracje, 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, Visual Comfort, Karl Lagerfeld Home, Aerin,
Eichholtz. Nasi Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo.

Zapraszamy także do naszego drugiego Salonu przy ul.
Nowogrodzkiej 8, gdzie można poznać pełną ofertę mebli,
włoskich i portugalskich marek Roberto Cavalli Home,
Smania, Gianfranco Ferré Home, Laskasas. Archidzieło jest
jedynym w Polsce przedstawicielem marek: Roberto Cavalli
Home, Visual Comfort, 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 Bracka 11/13, Warszawa
501 188 820 | bracka@archidzielo.pl

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

www.archidzielo.pl

/archidzielo

ałożeniem marki Archidzieło jest koncepcja eleganckiego domu i codziennego
życia w luksusie. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę mebli, oświetlenia
i domowych akcesoriów najlepszych światowych
marek. Nieszablonowe wzornictwo i najwyższej
jakości materiały oraz wykonanie to znaki szczególne oferowanych przez nas produktów.

W filozofię naszej marki wpisuje się także najwyższa dbałość o efekt końcowy dla naszych Klientów.

Mogą Państwo liczyć na fachowe doradztwo z naszej
strony, a także możliwość zakupów poza standardowymi godzinami pracy Salonów oraz pełną
dyskrecję.
Gorąco zapraszamy do odwiedzenia naszych
Salonów w Warszawie przy ul. Brackiej 11/13
oraz Nowogrodzkiej 8, 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.

@archidzielo

OPRAWA REDAKCYJNA I GRAFICZNA: Przemysław Kawęczyński

Adam Rzadek,
Właściciel marki Archidzieło
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Tradycyjny angielski design
Ralph Lauren Home

Świętuj sezon długich wieczorów przy eleganckich nakryciach stołowych z uderzającymi detalami, od ręcznie
malowanych pasm z platyny i 24-karatowego złota po
szlifowane kryształowe szkło, które wspaniale odbija
światło.
Przepiękne żyrandole, urocze lampy stołowe, eleganckie kinkiety, mosiężne lampiony i inne elementy tworzą
wyjątkową, ciepłą atmosferę. Wyrafinowane zestawy
do napojów, kryształowe karafki.

Heritage Collection
Jesienno-zimowy wyraz tradycyjnego angielskiego
designu

z

zachęcającym

amerykańskim

duchem.

Bogate mahoniowe meble z tradycyjnymi pledami,
eleganckimi wzorami paisley i pięknymi skórami.

Luksusowa

pościel

Jacobean

paisley

i

podusz-

ki dekoracyjne wykonane z kaszmiru wielbłądziego firmy Hayes – inspirowaną tkaniną tattersall.
Specjalny asortyment kocyków i poduszek jest tkany

przez

historyczną

of Elgin w Szkocji.
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fabrykę

wełny

Johnstons

Odkryj dział Bed&Bath
Ralph Lauren Home
dostępny wyłącznie
w Archidzieło
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Pełna oferta
Ralph Lauren Home
wyłącznie w Archidzieło

Drewniany mahoniowy stół Hoffman otoczony krzesłami Loring, tapicerowanymi tkaniną Gauciel Tattersal, łączy się tworząc zachęcającą scenę do spożywania posiłków.
Kultową zastawę Hudson podkreśla klasyczny wzór w szkocką kratę od Ralpha Laurena,
wykonany z kryształu.

Dopełnieniem pokoju jadalnianego jest przestrzeń barmańska w postaci drewnianego
mahoniowego barku Shotwell, zaopatrzonego
w kubełek na lód, akcesoria oraz kryształy.
Atmosferę

pomieszczenia

dopełnia

szący

w

zapach

się

powietrzu

unotlącej

się świecy Ralph Lauren Home Joshua Tree.
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Drapieżna kolekcja
Roberto Cavalli Home

Kultowe elementy są ponownie tapicerowane w nowe nadruki Dzikiego Jaguara, Dzikiego Tygrysa i Dzikiej Zebry, połączone z czarną skórą i pozłacanymi elementami stolików
bocznych, foteli i biurka. Rezultatem jest uroczysta instalacja koncepcji „United States of
Cavalli” stworzonej przez projektanta, której
projekt jest inspiracją flagi amerykańskiej,

Archidzieło jest wyłącznym
przedstawicielem
Roberto Cavalli Home w Polsce

N

ieubłagana pasja do dzikich form natury, połączona z niespotykanym i dobitnie buntowniczym duchem, określa eks-

presyjne kody nowego Wild Suite Roberto Cavalli
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Home Interiors. Żywe rozwiązanie o odważnym

w której gwiazdy zastąpiono plamami jagu-

i uderzającym stylu, które wzmacnia kreatywną

ara, a paski wzorem zebry w sepii. Symbol no-

linię przyjętą przez projektanta Fausto Puglisi,

wego podejścia stylistycznego - łóżko Morne

nowego Dyrektora Kreatywnego Domu Mody.

jest niekwestionowanym bohaterem sypialni.

Dziedzictwo marki glamour jest reinterpretowa-

Efektowny zagłówek w błyszczącym szarym

ne przez zwierzęce nadruki w naturalnych odcie-

kolorze carbalho, którego niezwykłe słoje na-

niach, połączone z symbolicznymi elementami,

turalnego drewna przypominają wzór skóry

takimi jak wąż, oraz żywymi akcentami metalicz-

węża, jest połączony z obramowaniem łóż-

nych komponentów.

ka wyszytym monogramem z czarnej skóry.

9

Zagłówki obite aksamitem Wild Tiger

jest podstawa, której sekcje składają się z na-

uzupełniają rozwiązanie, jednocześnie

przemiennie okrągłych i kwadratowych modułów

podkreślając jego asertywny charakter.

o wykończeniu ocynkowanym złotem. Zgodnie

Po bokach łóżka stoją stoliki nocne z tej sa-

z nastrojem i nową paletą kolorów, blaty i komo-

mej rodziny produktów, również charak-

da wykończone są błyszczącym szarym lakierem

teryzujące się szarą strukturą carbalho.

carbalho i tapicerką z delikatnej skóry. Wężowe
uchwyty przypominające klejnoty i logo wyrzeź-

W części dziennej dominuje pikowana

bione na podstawie przypominają tożsamość

sofa Darlington, prezentowana w czarnej

marki. Idealnym dodatkiem do przestrzeni roboczej jest krzesło Key West o giętkim i zaokrągloskórzanej tapicerce z kremową lamówką

nym kształcie. Ma otaczające oparcie ze złoconym

i wyposażona w poduszki wzorzyste Wild

wykończeniem i mosiężnym logo z monogramem

Jaguar, na przemian z czarnymi skórza-

oraz wygodne siedzisko obite nową aksamitną

nymi z wyhaftowanym motywem węża.

tkaniną Wild Jaguar.

Niepowtarzalny

styl

Roberto

Caval-

li Home Interiors wyraża się również
w przestrzeni roboczej, której centralnym
elementem jest biurko Antigua. Najbardziej spektakularną cechą tego projektu
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Porcelana, akcesoria i dekoracje
Roberto Cavalli Home
wyłącznie w Salonie Archidzieło
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Zapachy Karl Lagerfeld Home
wyłącznie w Archidzieło

P

rojekt tej pierwszej kolekcji inspirowany jest

na

motywem „Karl Signature” reprezentowanym

Wykonane z najlepszego włoskiego szkła w ponad-

przez monochromatyczne wykończenia ton

czasowych, eleganckich kształtach, nadają się do

w ton, które wpisują się w najnowsze trendy modowe

błyszczącym

sitodrukiem

Karl

Signature.

podkreślenia atmosfery każdego domu.

tego sezonu.
7 zapachów zamkniętych w 7 świecach w 7 róż-
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Każda szklana świeca i każda butelka z dyfu-

nych odcieniach oraz 7 dyfuzorów z których każdy

zorem jest ręcznie barwiona w wykwintnych

zawiera 7 patyczków z naturalnego drewna: ulubiona

kolorach z matowym wykończeniem i ozdobio-

liczba Karla to 7!
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Michael Aram
oficjalnie
w Archidzieło

PROCES TWORZENIA
Zafascynowany bogactwem żywej tradycji rzemieślniczej, którą odkrył podczas swojej pierwszej podróży
do Delhi, Michael odnajdywał rzemieślników w starym mieście, nasłuchując odgłosu tłuczonego metalu
i szukając aromatu pieczonej melasy, będącej sygnałem
proces odlewania w piasku. Rzemieślnicy, których spotkał, wykonywali zwykłe przedmioty, takie jak wiadra,
łopaty i nożyce, natomiast dla Michael’a ich tradycyjne techniki były wyjątkowe. Michael spędzał godziny,

M

obserwując rzemieślników, którzy wytwarzali rzeczy
ichael Aram to wielokrotnie nagradzany amery-

czenie w sztuce zdobniczej. Liryczny i często dowcipny,

w taki sam sposób, jak ich rodziny robiły je od wieków.

kański artysta pochodzenia ormiańskiego, który

jego twórczość obejmuje szeroką gamę mediów i ujawnia

Poruszony talentem i pokorą tych utalentowanych rze-

poświęcił swoją karierę projektowaniu opartemu

bogate i zróżnicowane źródło inspiracji - naturę, mitologię,

mieślników,

na rzemiośle. Zainspirowany podróżą do Indii w wieku 25 lat

narrację i oczyszczoną formę. Praca Michaela to także ce-

założył tam drugi dom i studio, w którym do dziś czerpie

lebracja rzemiosła i wielowiekowych tradycji ręcznej pracy.

twórczą inspirację.

To trwałe połączenie tych ideałów – oryginalności, narracji
i kunsztu – stało się znakiem rozpoznawczym tego utalento-

Wykształcony jako malarz, rzeźbiarz i historyk sztuki,

wanego artysty.

Michael zgrabnie zastosował swoje zróżnicowane doświad-
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WZÓR I INSPIRACJA
Michael jest bardzo zainspirowany swoim otoczeniem i często tworzy rzeźby z przedmiotów, które
w innym przypadku na co dzień mogłyby zostać przeoczone. Natura jest jego największą muzą, podobnie
jak proces rękodzieła. Jego prace łączą niedoskonałości wrodzone w procesie ręcznego rękodzielnictwa
z idealnie niedoskonałym pięknem natury, tworząc
przedmioty, które odzwierciedlają człowieczeństwo.
Wiele jego prac jest zakorzenionych w bogatej fabule,
nieodłącznej symbolice i głęboko zakorzenionym znaczeniu. Czasami jego praca jest po prostu eksploracją
i celebracją procesu twórczego.

Michael założył studio w Indiach, gdzie tworzy swoje
prace od ponad 30 lat. Obecnie ponad 200 rzemieślników pracuje razem z nim w warsztacie, w którym ta
sama twórcza interakcja między artystą a rzemieślnikiem pozostaje źródłem każdego przedmiotu, który tworzy Michael.

Archidzieło - jedyny oficjalny
przedstawiciel marki
Michael Aram w Polsce
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Pomysły na prezent

Ralph Lauren Home

Poduszki
VELVET

L’Objet

AEGEAN

L’Objet

Figurka do palenia kadzidełek

Filiżanka do
espresso

MONSTER

Cukiernica

Roberto Cavalli Home

Świeca zapachowa
BANDIERA

Dzbanek

Ralph Lauren Home

Ręczniki

Ralph Lauren Home

Poduszki

PLAYER

L’Objet

Miseczka
LAZY SUSAN

POLO BEAR

L’Objet

Zestaw podkładek
LYNDA

Roberto Cavalli Home

Filiżanka

Roberto Cavalli Home

Szlafrok

GOLD NEW NERO

GARDEN’S BIRDS

Roberto Cavalli Home

Kapcie

MACRO ZEBRAGE

Ralph Lauren Home

Narzuta i Poduszka
CROMWELL

Ralph Lauren Home

Kolekcja

EQUESTRIAN

Roberto Cavalli Home

Wazon

GARDEN’S BIRDS
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Ralph Lauren Home

Szlafrok

LANGDON
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Ralph Lauren Home

Roberto Cavalli Home

WYATT

MONOGRAMMA GOLD

Karafka

Miseczki na orzechy i taca

Ralph Lauren Home

Ralph Lauren Home

Shaker

Taca

CANTWELL

WYATT LARGE

Ralph Lauren Home

Zestaw podkładek

L’Objet

GARRETT

Cooler na szampana

Ralph Lauren Home

DECO LEAVES

Kieliszki
ISABEL

L’Objet

Podstawka na kadzidełka
SMOKING LIPS

Roberto Cavalli Home

Korkociąg

SNAKE IVORY

Ralph Lauren Home

Talerzyk deserowy i kubek
THOMPSON

L’Objet

L’Objet

CORDE GOLD

LAPIS

Dzbanek

Filiżanka
do herbaty

Talerzyk deserowy

Michael Aram

Wazony

BLACK IRIS

L’Objet

Pierścienie do serwetek
BRAID

L’Objet

Miseczki dekoracyjne
biała/czarna
SWAN BOWL
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Ralph Lauren Home

Kolekcja kryształów
LEIGH

Michael Aram

Ramka na zdjęcia
Michael Aram

BLACK IRIS

Tortownica
ANEMONE

Michael Aram

Wazony

ANEMONE

L’Objet

L’Objet

Świece zapachowe

Świeca zapachowa
Michael Aram

LUMINESCENCE

OH MON DIEU

Deska do serów z nożem
BLACK IRIS

Roberto Cavalli Home

Butelka na wodę

L’Objet

Solniczka i pieprzniczka

Roberto Cavalli Home

Zestaw dwóch filiżanek
QUEEN FLORIDA BANDIERA

GARLAND

L’Objet

Ramka na zdjęcie
LOREL

ALBUMY
PROJEKTANTÓW

L’Objet

Wazon
LITO

L’Objet

Dzbanek

L’Objet

IONIC

Talerz dekoracyjny
LITO

Michael Aram

Świecznik

BLACK IRIS

L’Objet

Taca

L’Objet
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Świeca zapachowa
LITO

LITO

L’Objet

Ramka na zdjęcie
CUBAN
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KUPUJ ONLINE
WWW.ARCHIDZIELO.PL

NASZE PRODUKTY ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ
WWW.WEDDINGDREAM.SHOP

WWW.MOLIERA2.COM

WWW.DESHO.PL

