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PALAZZO 
COLLECTION 
Ralph Lauren Home
Wyłącznie w Archidzieło



Adam Rzadek,
Właściciel marki Archidzieło

W   tym magicznym dla nas czasie 
oddaję w Państwa ręce najnow-
szy numer Archidzieło Magazine.  
Dla poszukiwaczy wyjątkowych 
pomysłów na prezent, przygotowa-

liśmy zbiór inspiracji. Wyselekcjonowaliśmy najbar-
dziej oryginalne propozycje od światowych marek 
Armani Casa, Ralph Lauren Home, Roberto Cavalli 
Home, L’Objet, Missoni Home i wielu innych. 

Jako nieliczni wychodzimy naprzeciw oczekiwa-
niom  najbardziej wymagających klientów oferując 
white glove service, rozszerzony o usługę  montażu  
oraz dekoracji najwyższej jakości choinek  Deluxe  
w mieszkaniach i domach.
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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 i 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: Armani 
Casa, 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

SALONY  
ARCHIDZIEŁO
W WARSZAWIE

Gorąco zapraszam do odwiedzenia naszych warszaw-
skich salonów przy Brackiej 11/13 obok Vitkac oraz  
Nowogrodzkiej 8, a także naszego sklepu intenetowego  
www.archidzielo.pl. Zachęcamy również do obserwo-
wania nas w social mediach, gdzie znajdziecie mnóstwo  
codziennych inspiracji i pomysłów na wnętrza.
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Palazzo Collection 

RALPH LAUREN HOME

„Zawsze inspirował mnie sposób, w jaki ludzie reali-
zują swoje marzenia na całym świecie, a Mediolan 
szczególnie poruszył mnie swoim wyrafinowaniem,  
pięknem i historią”.

Ponadczasowy styl

Wszyscy kochamy kolejną nowość, ale jeśli chodzi o na-

sze domy, najlepsze rzeczy stają się lepsze z wiekiem — 

niezależnie od tego, czy są przekazywane z pokolenia 

na pokolenie, czy gromadzone. Ralph Lauren otwiera 

drzwi do swojego eleganckiego Palazzo we Włoszech.

Ekspozycja marki 
dostępna w Salonie 

Archidzieło Bracka 11/13

Od blasku żyrandola w słońcu po zachęcający kom-

fort mebli o jakości pamiątek — każde pomy-

słowo urządzone wnętrze pobudza wyobraźnię. 

Wyrafinowane wnętrza, w których znajdują się wspaniale 

warstwowe przestrzenie z klasycznymi meblami i zebra-

nymi antykami, odzwierciedlają amerykańską wrażli-

wość inspirowaną wielkością mediolańskiej rezydencji.

4 5



Kolekcja Palazzo jest swoistą celebracją amerykańskiego stylu 

życia i ponadczasowego designu Ralph Lauren. Dzięki trwa-

łemu przywiązaniu do tradycji rzemieślniczych olśniewają-

cych wykwintnymi detalami, duch autentycznego rzemio-

sła przenika przez wnętrza. Przenosimy się do salonu gdzie 

bogaty wymiar stolika Alwynn i luksusowe tekstury krzesła 

Olive zapraszają do przytulnej atmosfery napełnionej inspi-

racjami. Tuż obok znajduje się mistrzowsko wykonana szaf-

ka barowa Elsworth z ręcznie inkrustowaną intarsją inspi-

rowaną klasycznym włoskim stylem. Przepiękne tkaniny we 

wzory szkockiej kraty oraz paisley, meble o wysokiej jakości i 

cenne akcenty nadające przyjazną atmosferę żywej elegancji.

 

Na konsoli zdobionej złotymi ornamen-

tami znajduje się porcelanowa lampa sto-

łowa Foo Dog zapewniająca ciepły blask, 

oświetlając drobno pomalowaną porce-

lanę i eklektyczny asortyment eleganc-

kich mebli w Palazzo Ralph Lauren.

W sypialni znajduje się pięknie ubrane łóż-

ko w luksusową pościel z barwionej przędzy  

w kratę Glen, bogate welury i dopasowane paski 

koszuli podkreślając wyrafinowanie eleganc-

ko ubranej rezydencji. Poduszka dekoracyjna 

Nortonbury z ręcznie wyhaftowanym herbem 

jelenia spoczywa na jedwabnym nadruku 

poduszki Anston i tkanej jodełce Bretford.

Pełna oferta  
Ralph Lauren Home  

wyłącznie w Archidzieło
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Wizytę w Palazzo Ralph 
Lauren w Mediolanie, 
możesz zaanonsować  

przez Archidzieło

Bogate tekstury, złote akcenty i tradycyjne wzory kolekcji Pala-

zzo oferują żywy luksus na elegancki chłodny wieczór w domu.

Zapraszający romans sezonowej scenerii stołu został uchwycony  

w delikatnych fasetach płatków kieliszka do czerwonego wina Coraline, 

Od ręcznie malowanych złotych akcentów po ręcz-

nie dmuchane i ręcznie szlifowane kryształy — ko-

lekcja Palazzo oferuje niezachwiane zaangażowanie  

w jakość i kunszt rzemiosła, podkreślając bogatość 

wnętrz. Meble, oświetlenie, dekoracje, zastawę sto-

łową, akcesoria,  poduszki dekoracyjne, szlafro-

ki, pościel tkaniny Ralph Lauren Home znajdziesz 

wyłącznie w Salonach Archidzieło w Warszawie.

ręcznie wyciętego z bardzo przejrzystego szkła kryształowego. Polerowane 

złote obręcze zastawy stołowej Wilshire – odbijające się w blasku świec 

z kultowych lampionów Classic – dopełniają ciepła wieczornej rozrywki.

Pryzmaty światła tańczą w pokoju z subtelnymi dźwiękami nieskazitel-

nych kryształowych kropelek 3-poziomowego żyrandola Daniela, o wspa-

niałej formie 24 przewijających się ramion ubranych w błyszczące ozdoby.
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Ostatnie szlify przed powitaniem najbliższych.

Ozdobiony świąteczną kompozycją zimowych 

dekoracji, stół z klasykami Ralph Lauren 

Home oczekuje na wspólny wieczór. Kultową 

zastawę stołową Wessex podkreśla klasycz-

ny wzór w pepitkę, którego dopełnieniem są 

kryształowe szklanki i kieliszki Langley.  Uzu-

pełnieniem pokoju jadalnianego jest prze-

strzeń barmańska zaopatrzona w schłodzone-

go szampana zanużonego w coolerze Wyatt. 

Atmosferę pomieszczenia nasyca uno-

szący się w powietrzu zapach tlącej się 

świecy Ralph Lauren Home Joshua Tree.

Świętuj sezon długich wieczorów przy eleganc-

kich nakryciach stołowych z uderzającymi de-

talami, od ręcznie malowanych pasm z platyny 

i 24-karatowego złota po szlifowane kryszta-

łowe szkło, które wspaniale odbija światło. 

Przepiękne żyrandole, urocze lampy stołowe, 

eleganckie kinkiety, srebrne lampiony i inne 

elementy tworzą wyjątkową, ciepłą atmosferę. 

Taniec tlących się świec i kryształów na-

daje ciepły blask wieczorowi w miejskim 

apartamencie. Meble o wdzięcznych syl-

wetkach w głębokich wykończeniach kon-

trastują ze świąteczną paletą dodatków.

W Archidzieło znajdziesz 
porcelanę Ralph Lauren Home, 
Roberto Cavalli Home, Armani 
Casa, L’Objet, Missoni Home.

Holiday Entertaining 

RALPH LAUREN HOME

Magiczne święta
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Odzwierciedlając trwałą elegan-

cję nowojorskiego mieszkania, 

stylowe opływowe formy krze-

seł  oczekują na powitanie gości.  

W zakamarkach pokoju odnajdu-

jemy wyjątkowe  prezenty dla naj-

bliższych, gdzie nie mogło zabrak-

nąć ulubionego przez wszystkich 

kultowego misia polo w eleganckim 

świątecznym wydaniu zestawu fi-

liżanek i talerzyków Thompson.

Atmosferę rozjaśnia kominek ze świą-

tecznymi skarpetami w kratę Kens-

ley oraz Eastleigh , gdzie skrywają się 

najdrobniejsze gustowne podarunki.   

Nadszedł czas na wzniesienie toastu  

celebrującego tą magiczną chwilę.  

Musujące bąbelki mienią się na złoty kolor 

w kieliszkach Langley Ralph Lauren Home.

Znajdź eleganckie prezenty 
 w Salonie Archidzieło  

Bracka 11/13

Mnóstwo pomysłów na prezent czeka na 

Ciebie w Salonach Archidzieło - porcela-

na, świece zapachowe,  dekoracje, akce-

soria, kryształy,  szlafroki  od światowych 

projektantów. Stwórz magiczną atmosferę.
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UDEKORÓJ DOM NA SWIĘTA

Ręcznie malowane, przepięknie zdobione deko-

racje świąteczne  odnajdziesz w Salonach Archi-

dzieło. Bombki o wyjątkowych kształtach, gwiazdy 

betlejemskie, zimowe gałązki, wieńce, figurki szklane  

oraz drewniane dziadki do orzechów.

Jako nieliczni, wychodzimy naprzeciw oczekiwa-

niom  najbardziej wymagających klientów oferując 

white glove service, rozszerzony o usługę  montażu  

oraz dekoracji najwyższej jakości choinek  Deluxe  

w mieszkaniach i domach. Wybierz odpowiednią wyso-

kość: 180 | 210 | 240 | 270 | 285 | 300 | 400

Poza standardowymi dekoracjami, oferuje-

my także przepiękne skarpety na prezenty  

i torby na wino Ralph Lauren Home, a także 

zawieszki z misiami Polo Bear.
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Armani Casa
Świeca zapachowa

MERCI

Armani Casa
Świeca zapachowa

HOLA Armani Casa
Zestaw świec zapachowych

PEGASO

Karl Lagerfeld
Perfumy dla domu

różne nuty

Armani Casa
Świeca zapachowa

różne nuty
PEGASO

Ralph Lauren Home
Świeca zapachowa

różne nuty

Ralph Lauren Home
Perfumy dla domu

różne nuty

L’Objet 
Podpórka do książek 

HORSE

L’Objet 
Szkło powiększające 

SNAKE

L’Objet 
Nóż do listów

SNAKE

Armani Casa
Zestaw podpórek  

do książek
MINOS

Armani Casa
Pojemnik na długopisy

ORWELL

Armani Casa
Wizytownik na biurko

ORWELL

Armani Casa
Podkładka pod mysz

ORWELL

Ralph Lauren Home
Pojemnik biurowy

BRENNAN

Ralph Lauren Home
Podkładka biurowa

BRENNAN

L’Objet 
Świeca zapachowa 

BIRDCAGE

POMYSŁY NA PREZENT

Karl Lagerfeld
Świeca zapachowa

różne nuty

L’Objet 
Zestaw perfum dla domu

Armani Casa
Globus 

HUNTER

L’Objet 
Ramka na zdjęcie

CONCORDE

Ralph Lauren Home
Podkładka pod mysz 

BRENNAN
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Roberto Cavalli Home 
Zestaw dwóch filiżanek  

QUEEN FLORIDA BANDIERA

Ralph Lauren Home 
Kubek  

THOMPSON

Roberto Cavalli Home 
Zestaw dwóch filiżanek  

AZULEJOSL’Objet
Zestaw sześciu filiżanek do 

kawy  
AEGEAN

L’Objet
Zestaw dwóch  filiżanek do kawy  

MOJAVE HAAS BROTHERS

Ralph Lauren Home 
Talerz deserowy 

THOMPSON

Missoni Home 
Zestaw dwóch filiżanek  

ZIG ZAG GOLD

Missoni Home 
Taca prostokątna 

ZIG ZAG GOLD

L’Objet 
 Amfora

Podstawka na kadzidełka L’Objet 
Świeca zapachowa  

LAPIS

L’Objet
Zestaw prezentowy zapachów 

OH MON DIEU

Missoni Home 
Kubek z porcelany

ZIG ZAG JARRIS

L’Objet 
Świeca zapachowa 

BEEHIVE

L’Objet 
Świeca zapachowa 

CROCODILE

L’Objet 
Świeca zapachowa 

LEOPARD

L’Objet 
Świeca zapachowa 

ELEPHANT

Missoni Home 
Taca prostokątna 

ZIG ZAG JARRIS

Ralph Lauren Home 
Zestaw prezentowy talerzyków i kubków 

THOMPSON

Ralph Lauren Home 
Zestaw prezentowy talerzyków i kubków 

ALEXANDER
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L’Objet 
Pierścienie do serwetek

DECO TWIST

Michael Aram
Wazony

BLACK IRIS

L’Objet 
Miseczka dekoracyjna 

SWAN BOWL

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 
Zestaw pościeli
OXFORD GREEN

Ralph Lauren Home 
Poduszki dekoracyjne

PONY

Ralph Lauren Home
Wazony

CORALINE

L’Objet 
Pierścienie do serwetek

BIRD

L’Objet 
Pierścienie do serwetek

BRAID

Ralph Lauren Home 
Poduszki dekoracyjne

POLO BEAR

Ralph Lauren Home 
Koce

CABLE

Armani Casa
Poduszka dekoracyjna 

JANETTE

Ralph Lauren Home 
Szlafrok
ARCHER

Ralph Lauren Home 
Zestaw pościeli

ARCHER

Armani Casa
Poduszka dekoracyjna 

OVERTURE

Ralph Lauren Home 
Szlafrok

DOLEMAN

Roberto Cavalli Home 
Ręczniki 

GOLD

Armani Casa
Koc 

SIENNA

Ralph Lauren Home
Ręczniki
PLAYER

Roberto Cavalli Home
Patera

AZULEJOS

Roberto Cavalli Home 
Poduszka dekoracyjna

SNAKE
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Michael Aram
Patera

BUTTERFLY GINKGO

L’Objet
Taca
LITO

Michael Aram
Ramka na zdjęcie

BLACK IRIS

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

L’Objet
Filiżanka do espresso

LAPIS

Ralph Lauren Home 
Kieliszek do wina 

 HUDSON

Ralph Lauren Home 
Karafka

 CORALINE

Armani Casa
Szklanka
 CORELLI

Armani Casa
Karafka
 CORELLI

Roberto Cavalli Home 
Kieliszek do wina 

 DVORAK

Missoni Home  
Kieliszek do wina

 ZIG ZAG

Ralph Lauren Home
Lampiony
MODERN

Roberto Cavalli Home 
Wazon 

AZULEJOS

Roberto Cavalli Home 
Wazon 

GIRAFFA

Michael Aram
Dozownik do mydła

CALLA LILY MIDNIGHT
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KUPUJ ONLINE
WWW.ARCHIDZIELO.PL

MOLIERA2.COM WEDDINGDREAM.SHOP DESHO.PL

NASZE PRODUKTY ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ

MODIVO.PL


