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ARMANI CASA 
Premiera w Polsce
Wyłącznie w Archidzieło



Adam Rzadek,
Właściciel marki Archidzieło

Z    ałożeniem marki Archidzieło jest koncepcja 
eleganckiego domu i codziennego życia  
w luksusie. W naszej ofercie znajdziesz szero-
ką gamę mebli, oświetlenia i domowych akce-

soriów najlepszych światowych marek. Nieszablonowe 
wzornictwo i najwyższej jakości materiały oraz wyko-
nanie to znaki szczególne oferowanych przez nas produk-
tów.

W filozofię naszej marki wpisuje się także najwyższa 
dbałość o efekt końcowy dla naszych Klientów. 
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Salon Nowogrodzka 8, Warszawa
572 480 202 | nowogrodzka@archidzielo.pl

Zapraszamy także do naszego drugiego Salonu  
przy ul. Nowogrodzkiej 8, gdzie w kameralnych warunkach 
można wybrać wykończenie mebli spośród ogromnego 
wachlarza tkanin, szkła, skóry, drewna i metalu. W specjalnie 
przygotowanej sekcji Visual Comfort Gallery możesz 
porównać jak wygląda kinkiet wykonany z mosiądzu, brązu 
lub niklu, czym chakteryzują się lampy pokryte srebrem  
lub złotem, a także jak wygląda struktura abażurów wykonanych 
z lnu, jedwabiu i papieru. Naszym Klientom oferujemy 
możliwość zakupów poza standardowymi godzinami otwarcia 
Salonu czy „white glove service”. Miejsce stworzone także  
z myślą o Klientach biznesowych, architektach czy wedding 
plannerach.

Salon Flagowy Bracka 11/13, Warszawa
501 188 820 | bracka@archidzielo.pl

Salon Archidzieło przy ul. Brackiej 11/13 obok Vitkac  
to kompleksowo zaopatrzone 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, Bellavista, 
Dom Edizioni, Karl Lagerfeld Home, Michael Aram, Laskasas, 
Missoni,  Aerin, Eichholtz. Nasi Klienci mogą liczyć na fachowe 
doradztwo.

www.archidzielo.pl /archidzielo @archidzielo

ODWIEDŹ  
SALONY  
ARCHIDZIEŁO

 
 
 
Z naszej strony, możesz liczyć na fachowe doradztwo, 
a także możliwość zakupów poza standardowymi  
godzinami pracy Salonów oraz pełną dyskrecję.

Gorąco zapraszamy do odwiedzenia naszych Salonów w War-
szawie przy ul.Brackiej 11/13 obok Vitkac oraz Nowogrodzkiej 
8, a także naszego sklepu intenetowego www.archidzielo.pl. 
Zachęcamy również do obserwowania nas w social mediach, 
gdzie znajduje się mnóstwo codziennych inspiracji i pomysłów 
na wnętrza.
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Armani Casa
Wyłącznie w Archidzieło

„Swoją inspirację kolekcji Armani/Casa za-
czerpnąłem z natury. Żyjemy na tej planecie 
i musimy być w kontakcie z Ziemią. Natural-
ne elementy przynoszą nam spokój i ukojenie  
oraz zapewniają tło, na którym możemy się wyrazić”.  
 
Giorgio Armani

Premiera w Polsce

Jest wiele pytań, na które Giorgio Armani próbował 

odpowiedzieć w ciągu ostatnich miesięcy, w którym 

środowisko domowe stało się głównym horyzontem 

życia codziennego. Pytania, które dotyczą nie tylko 

modernizacji przestrzeni, tak by znaleźć równowagę 

Ekspozycja marki 
dostępna w Salonie 

Archidzieło Bracka 11/13

pomiędzy codziennymi czynnościami i zobowiązaniami za-

wodowymi, a także tym, jak osiągnąć domową przestrzeń 

pełną intymności i spokoju. Miejsce przeznaczone do relak-

su, a zarazem spotkań towarzyskich.

Skłaniając się do silnego pragnienia nawiązania kontaktu  

z otaczającym nas środowiskiem, projektant czerpie inspi-

rację z siły i nieskończonego bogactwa natury, by wyobra-

zić sobie przestrzenie, meble, akcesoria, które opowiadają  

o potrzebie dziewiczego piękna, dające ciszę i spokój. 

Fot. Armani Casa / Federica Bottoli Fot. Armani Casa / Federica Bottoli4 5



Pełna oferta  
Armani Casa 

wyłącznie w Archidzieło

W efekcie zostaje przedstawiona kolekcja bogata w eleganckie obiekty, 

które odwzorowują różne, ale silnie oddziałowujące na siebie światy, 

wyrażające wszystkie wymiary pojęcia „życia domowego”.

Meble wykonane częściowo z inteligentnym ponownym wykorzysta-

niem różnych materiałów lub produkowane w certyfikowanych pro-

cesach. Nawiązanie do naturalnych elementów jest motywem prze-

wodnim kolekcji, co odzwierciedla mocny ruch w kierunku życia  

na świeżym powietrzu. 

Przekłada się to na delikatne wzory i faktu-

ry zwierzęce, motywy, które nawiązują do per-

fekcji kwiatów i liści oraz żyłek kamienia. Za-

kres kolorystyki to także wyraźne nawiązanie do 

Natury: jasne i ciemne zielenie, błękity, turku-

sy i szeroka gama ziemskich neutralnych barw.  

 

Meble, oświetlenie, dekoracje, zastawę stołową, ak-

cesoria,  poduszki dekoracyjne, tkaniny Armani Casa 

znajdziesz wyłącznie w Salonach Archidzieło w War-

szawie.

Fot. Armani Casa / Federica Bottoli Fot. Armani Casa / Federica Bottoli6 7



Ralph Lauren Home
Shelter Point

W  pogodne popołudnie nadmorska bry-

za zachęca do zanurzenia się w pro-

ste formy i pluszowe tkaniny kolekcji 

Shelter Point.

Nowoczesna propozycja mebli odzwierciedlają-

cych naturalne piękno otaczającego nadmorskie-

go krajobrazu. Kolekcja podkreślająca tekstury 

drewna, bogate skóry i organiczną paletę barw. 

Zakotwicz przestrzeń życiową w minimalistycz-

nych i nowoczesnych liniach stołu koktajlowego 

Shelter Point Oak.

Czerpiąc inspirację z klasycznej krzywizny 

sterów łodzi, subtelnie wygięte nogi wspie-

rają bogatą dębową powierzchnię — idealną 

ekspozycję dla lampionów Hurricane Modern  

oraz kolekcji cennej literatury i pamiątek.

Przenieśmy się do ulubionego wygodnego 

pluszowego, skórzanego fotela Longbranch  

z plecionej skóry — oświetlonego inspirowaną 

stylem vintage lampą podłogową RL 67 Boom-

-Arm.

Dzięki żeglarskiej inspiracji i naturalnym akcen-

tom kolekcja Shelter Point tworzy idealne miejsce 

do wypoczynku.

Wyobraź sobie na nowo gabinet z czystymi, nowo-

czesnymi liniami ozdobionymi naturalnymi ak-

centami i motywem srebrnej liny rybackiej. Czysta 

rama ze stali nierdzewnej i luksusowy szklany blat 

biurka Langham przywołują klarowność i koncen-

trację podczas tworzenia kreatywnych projektów.

Pełna oferta  
Ralph Lauren Home  

wyłącznie w Archidzieło
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Udekoruj stół w kwiatową kolekcję zastawy stoło-

wej Ralph Lauren Home x Burleigh. Miksuj wzory 

„Midnight Sky”, „Garden Vine” oraz „Peony” pięk-

nych zestawów talerzy, misek i kubków. 

Po raz pierwszy w historii Burleigh na wyproduko-

wanych przez nich naczyniach pojawiły się wzory 

zaprojektowane poza firmą sygnowane nazwiskiem 

Ralph Lauren. Wyraźnie czerpią one inspirację 

 ze stylu amerykańskiego. Są ponadczasowe, sięgają 

przeszłości, by przywrócić ją do życia. 

 

 

To łączy je ze wszystkimi najlepszymi projektami 

Burleigh, słynącego z produkcji białej porcelany  

z charakterystycznymi niebieskimi wzoram nie-

przerwanie od 1889 roku. 

Idealnym dopełnieniem letniego stołu będą kielisz-

ki, szklanki, dzbanki z kolekcji Ethan Ralph Lauren 

Home, w których napoje kąpią się w promiennym 

blasku słońca. Podczas posiłków na świeżym powie-

trzu świetnie się sprawdzą akcesoria, tace, zestawy 

do parzenia herbaty z kolekcji Wyatt. 

Przenosimy się do sypialni gdzie obecne motywy 

kwiatowe kolekcji Addison Ralph Lauren Home 

rozniaśniają wnętrze wprowadzając letni nastrój.  

Kolekcja pościeli, ukazująca malownicze piękno 

nieokiełznanego krajobrazu w rozkwicie, francuskie 

nadruki inspirowane antykami, wykonane z mięk-

kiej tkanej bawełny.

Na idealnie ubranym łóżku według Ralph Lauren, nie 

mogło zabraknąć poduszek z kolekcji Oxford z kulto-

wym wzorem w pasy w odcieniach błękitu. Natomiast 

dopełnieniem całej kompozycji są poduszki dekoracyj-

ne oraz bawełniane pledy. 
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Wielki powrót do wspaniałęgo świata fanta-

sy z drugim rozdziałem L’Objet Haas Bro-

thers, w którym czekają na Ciebie nowe posta-

cie, któe inspiruja do ponownego przebywania z rodziną 

i przyjaciółmi.

 

Projekty ulubieńców gwiazd hollywood dla marki L’Objet, któ-

rej nie trzeba przedstawiać stałym klientom i miłośnikom Salo-

nów Archidzieło. Kolekcje z najwyższej półki ręcznie malowa-

nej porcelany oraz świec zapachowych zdobył uznanie i podbiły 

serca wielu amatorów designu. 

 

Mieszkający w Los Angeles bliźniacy: Simon i Nikolai Haas,  

od ponad dziesięciu lat są na listach top najciekawszych du-

etów artystycznych. Ich oryginalne meble i rzeźby szybko zy-

skały uznanie światowych kolekcjonerów. Wśród klientów 

braci Haas znajduję się m.in. Lady Gaga, dom mody Versace, 

dla którego powstała kolekcja mebli i drukowanych tkanin oraz 

Peter Mqarino, który wykorzystał meble ich projektu w jednym 

z największych flagowych butików Louis Vuitton w Shanghaiu. 

 

Kolekcja Haas Brothers × L’Objet powstała jako 

hołd złożony okalającej Los Angeles pustyni Mojave,  

z unikalną roślinnością oraz niezwykłym, wręcz ko-

smicznym krajobrazem. Smagane wiatrem skały, 

dziwne pofalowane powierzchnie, surowy krajobraz  

oraz przedziwne drzewo Joshua Tree stały się głównymi 

inspiracjami do powstania kolekcji porcelany L’Objet. 

Bracia Haas oraz Elad Yifrach spędzili wiele dni wędrując 

po pustyni i czerpiąc energię twórczą z natury. Efektem 

L’Objet x Haas Brothers 2.0
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artysty, jako podstawowym narzędziu,  

i nowoczesną technologią, która jest siłą 

wspierającą. Kolekcja powiększyłą się  

o 50 elementów: z zastawy stołowej, 

dekoracyjnej ceramiki, zapachów do 

wnętrz oraz tkanin. Niektóre są dostępne  

w limitowanych seriach. Kolekcja w for-

mie magicznych potworów to wynik fascy-

nacji braci Haas rodzajem włochatej juki 

zwanej w Kalifornii Joshua Tree. To jej 

tych wypraw są projekty o zabawnych, niekiedy przedziw-

nych biomorficznych formach. Cała trójka nad finalnymi 

prototypami pracowała już w Portugalii, gdzie znajduje 

się manufaktura porcelany L’Objet. Każdy element po-

wstawał ręcznie w dużym skupieniu. Finał to wypadko-

wa kreatywności, nieskrępowanej wyobraźni oraz hołdu 

dla surowej pustynnej przyrody. To też piękna historia, 

signum temporis, o harmonijnym mariażu między ręką 

Najnowsza Kolekcja Haas 
Brothers x L’Objet dostępna 

wyłącznie w Archidzieło

forma stała się przyczyną narodzin zasta-

wy stołowej oraz dodatków wnętrzarskich.  

Patrząc na kolekcje L’Objet × Haas Bro-

thers przenosimy się w świat magii, 

nieskrępowanych fantazji i ogromne-

go poczucia humoru. Artystom zależy, 

by ich odbiorcy nie traktowali sztuki 

zbyt serio. Cała współpraca to piękna hi-

storia o wzajemnym inspirowaniu się  

i czerpaniu siły z piękna surowej natury. 
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Premiera najnowszej kolekcji porcelany inspiro-

wana kultowymi motywami Missoni dostępna 

wyłącznie w Archidzieło. Niepowtarzalne wzory, 

które tworzą niesamowite kompozycje zygzaków i pasów 

w odcieniach zielonego, niebieskiego, szarego, poma-

rańczowego, różowego, czerwonego, czarnego i złotego.  

 

Missoni Home

Premiera w Archidzieło

wzrost popularności. Missoni to jedna z niewielu glo-

balnych włoskich firm, która nadal pozostaje w rękach 

rodziny. Dziś to nie tylko kolekcje ubrań, ale również 

meble, akcesoria, zastawa stołowa i dekoracje  do domu.  

 

Wybierz propozycje od Missoni Home. Piękne desenie 

ożywią pomieszczenie i nadadzą mu włoskiego cha-

rakteru, Ciepłe kolory wprowadzą spokojny nastrój  

i pozwolą cieszyć się wnętrzem niezależnie od pogody 

za oknem. Kolekcje produktów Missoni Home są pro-

dukowane we Włoszech. 

Missoni to włoska marka założona przez Rositę i Ottavia 

Missoni w 1953 roku. Początkowo brand był utożsamiany 

z tekstyliami, w tym kolekcjami ubrań, które podbiły serca 

kobiet. Na tle innych wyróżniała je kolorystyka oraz orygi-

nalne zygzakowate i pasiaste wzory. Ta estetyka idealnie 

wpisywała się w hippisowski klimat lat 60 i 70. To właśnie 

w tych dekadach dom mody Missoni zanotował największy 

Zastawa stołowa Missoni 
Home dostępna wyłącznie  

w Salonach Archidzieło
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W ikonicznych wzorach Missoni Home tkwi 

artystyczna energia, zawsze spójna, głęboka  

i spontaniczna. Jest to desing o uniwersalnych 

kształtach, które można mieszać i dopasowywać 

w celu uzyskania nieskończonych interpretacji. 

Styl życia Missoni tkwi w eklektycznym stylu,  

w najwyższej jakości materiałach. 

Charyzma każdego przedmiotu sprzyja kre-

atywnym pomysłom, dodając uroku dużym  

i małym przestrzeniom. Do każdego pomieszcze-

nia w domu. Do rezydencji, penthousów, aparta-

mentów, ogrodów, miejsc do wypoczynku. 

Rosita Missoni, założycielka f irmy i dyrektor ar-

tystyczny kolekcji Home, mówi: „Postrzegam 

swój dom jako przyjazne gniazdo, zorganizowane,  

ale zarazem nieformalne środowisko, w którym za-

wsze powinna być niespodzianka za rogiem, coś,  

co wzbudzi emocje i ciekawość. Gdzie każda prze-

strzeń jest oazą kolorów i nastrojów”.
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L’Objet 
Pierścienie do serwetek

DECO TWIST

Roberto Cavalli Home 
Korkociąg

SNAKE IVORY

L’Objet
Podstawka na kadzidełka 

SMOKING LIPS

Kultowe Propozycje

Michael Aram
Wazony

BLACK IRIS

L’Objet 
Miseczka dekoracyjna 

SWAN BOWL

Ralph Lauren Home 
Kolekcja kryształów  

LEIGH 

L’Objet
Świeca zapachowa

OH MON DIEU

L’Objet
Świece zapachowe

LUMINESCENCE

L’Objet
Kolekcja Kosmetyków 

APOTHECARY

L’Objet
Figurka do palenia 

kadzidełek
MEDITATOR

L’Objet
Szkatułka
HUGGERS

L’Objet
Szkatułka
BUTTS UP

L’Objet
Zestaw talerzyków

DISCO LYNDA
LIMITED EDITION

Ralph Lauren Home 
Zestaw pościeli

PENTHOUSE

Ralph Lauren Home 
Koc

CABLE

Ralph Lauren Home 
Zestaw pościeli
OXFORD GREEN

Ralph Lauren Home 
Poduszki dekoracyjne

POLO BEAR

Ralph Lauren Home 
Poduszki dekoracyjne

PONY

Roberto Cavalli Home 
Poduszka dekoracyjna

MONOGRAM

20 21

https://shop.archidzielo.pl/search.php?text=swan
https://shop.archidzielo.pl/product-pol-5508-Wazon-Ralph-Lauren-Home-Leigh.html


Michael Aram
Tortownica
ANEMONE

Michael Aram
Deska do serów z nożem

BLACK IRIS

L’Objet
Taca
LITO

Michael Aram
Ramka na zdjęcia

BLACK IRIS

Roberto Cavalli Home 
Zestaw dwóch filiżanek

QUEEN FLORIDA BANDIERA

L’Objet 
Ramka na zdjęcie  

LOREL

Ralph Lauren Home  
KOLEKCJA LANGLEY

Armani Casa 
KOLEKCJA DURER

L’Objet
Solniczka i pieprzniczka

SPICE JEWELS GOLD

L’Objet
CORDE GOLD

L’Objet
Cooler na szampana

DECO LEAVES

Armani Casa
Wazony
GENTIL

Armani Casa
Zestaw podpórek do książek

MINOS

Ralph Lauren Home
Lampion
MODERN

Ralph Lauren Home
Akcesoria biurowe

BRENNAN

L’Objet
Filiżanka do espresso

LAPIS
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KUPUJ ONLINE
WWW.ARCHIDZIELO.PL

WWW.MOLIERA2.COMWWW.WEDDINGDREAM.SHOP WWW.DESHO.PL

NASZE PRODUKTY ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ


