TREND
k
o
o
b
listopad 2019, nr 2

P

D
EWO NIK PO
Z
R

ACH
END
R
T

D
EWO NIK PO
RZ

TRENDY SEZONU!

URZĄDZAMY KUCHNIĘ, SALON
JADALNIĘ I POKÓJ DZIECKA
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TREND book

spis tresci
Co przynosi nadchodzący sezon we wnętrzach?
Z jednej strony coraz odważniejsze wzory i kolory,
z drugiej spokojną paletę nude, szykowne Art Deco
i zdecydowany zwrot w stronę natury. Zebraliśmy dla
Ciebie najgorętsze trendy! Będziemy Cię inspirować
designem z całego świata, tradycyjnym wzornictwem,
a także wracać do sprawdzonych rozwiązań. Sezon
JESIEŃ/ZIMA 2019 zapowiada się naprawdę ciekawie.
W drugim numerze naszego przewodnika po najnowszych
trendach jest jeszcze więcej niespodzianek, którymi
chcemy się z Tobą podzielić. Poznaj wnętrzarskie hity
nadchodzących miesięcy i zapoznaj się z poradami
naszych ekspertów. Przekonasz się, że żeby wprowadzić zmiany we własnej przestrzeni, wcale nie trzeba
rozpoczynać wielkiej rewolucji. Dowiesz się, co do czego
pasuje oraz jakich wnętrzarskich trików lepiej unikać.
Wszystko to w towarzystwie inspirujących produktów,
które już za chwilę możesz mieć u siebie w domu!
Usiądź, odpręż się i rozpocznij lekturę. Przed Tobą
prawdziwe hity wystroju i aranżacji wnętrz w nadchodzących miesiącach.
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SALON

odwiedź nas na

WYGODNE ZAKUPY ONLINE

gdz iekolwiek jestes

www . brw . pl
• zawsze aktualne promocje

Czego szukasz? Wszystkie
produkty znajdziesz klikając
w poszczególne zakładki
i kategorie.

Jesteś zdecydowany na
konkretny produkt?
Wpisz w wyszukiwarkę
jego nazwę.

Zapisz produkt, który Ci
się spodobał w swojej
własnej zakładce
ULUBIONE.

Chcesz zobaczyć
produkt na żywo? Kliknij
i znajdź najbliższy salon.

Dodaj zakupy do
koszyka i czekaj na
dostawę.

• nowości produktowe
• najnowsze kampanie
• akcje specjalne
• setki inspiracji
• tysiące produktów

W tym Trendbooku znajdziesz dziesiątki inspiracji
do stworzenia pięknego domu. Znalazłeś coś dla
siebie? Zamów wybrane produkty na www.brw.pl
lub przyjdź do jednego z 400 salonów w całej Polsce.
Swoje zakupy możesz odebrać
w naszym salonie lub zamówić
z dostawą do domu.

4

Opłać cały rachunek lub
rozłóż swoją płatność na
wygodne raty.

Nie martw się o montaż
i transport swoich mebli.
Chętnie Cię w tym wyręczymy.

Płać za swoje zakupy
szybko i bezpiecznie.

eksperci
nasi

TRENDY

ARKADIUSZ
KUCZMASZEWSKI

KLAUDIA
BLACHA

MANAGER
KATEGORII

PROJEKTANTKA
WNĘTRZ

Category Manager w Black Red White.
Od 12 lat związany z marką i asortymentem mebli kuchennych. Doświadczony
projektant kuchennych wnętrz, pasjonat
wspólnego gotowania i perfekcjonista poszukujący rozwiązań doskonałych. Każdego
dnia zgłębia tajniki panujących trendów
oraz funkcjonalności, które sprawią, że
kuchnia będzie pomieszczeniem, w którym
aż chce się przebywać.

Projektantka wnętrz z ponad 15.
letnim doświadczeniem w tworzeniu
niesamowitych aranżacji. Absolwentka
AHE w Łodzi. Z marką Black Red White
związana od 2005 roku. To między
innymi do niej należy pomysł na
zaprezentowanie klientom nowości
produktowych na sesjach zdjęciowych,
w salonach oraz podczas targów
wnętrzarskich. Kocha piękne wnętrza
i na bieżąco śledzi aktualne trendy
w designie.

JOANNA CHYBOWSKA-KACZMAREK

JUSTYNA
KRZYŻANOWSKA

DYREKTOR DS.
ZARZĄDZANIA PRODUKTEM

MANAGER KATEGORII
MEBLE TAPICEROWANE

Dyrektor ds. Zarządzania Produktem w
Black Red White. Absolwentka Wydziału
Geologii, Public Relations, Marketingu
i Zarządzania oraz Socjologii. Ponad 15
lat doświadczenia w pracy z produktem
zdobytego w organizacjach związanych
z wyposażeniem wnętrz. Każdego dnia z
zamiłowaniem poszukuje odpowiedzi na
potrzeby i oczekiwania klientów urządzających swoje domy i mieszkania.

Category Manager w Black Red White.
Absolwentka Zarządzania i Marketingu.
Od ponad 8 lat zaangażowana w rozwój
produktu w różnych segmentach rynku
dóbr konsumenckich. Praca z produktem to
nie tylko codzienny obowiązek, ale przede
wszystkim prawdziwa pasja, którą tylko
podsyca miłość do mebli tapicerowanych.
Różnorodność form, piękne tkaniny i
niekończąca się liczba możliwości stylistycznych to największe zalety pracy z meblami
wypoczynkowymi, które codziennie inspirują ją do tworzenia nowych kolekcji.

Sezon jesień/zima tego roku
będzie jeszcze bardziej stylowy!

REDAKCJA

projek t

ELIZA JAKÓBCZYK-RYMARZ
PROJEKT GRAFICZNY

BARBARA PYZIK

SALON

urz adz amy
Oto miejsce, w którym możesz ukryć
się przed światem i pobyć wreszcie
sam na sam ze sobą. Tak po prostu.
Czego potrzebujesz, by w pełni się
zrelaksować? W jakim otoczeniu
czujesz się najlepiej? Odpowiedz
sobie. My dostarczymy Ci mnóstwo
inspiracji, by jeszcze bardziej oswoić
pokój dzienny. Wszystko w zgodzie
z obowiązującymi trendami.

1.
2.

STYLOWY RÓŻ
Odważ się wprowadzić go do wnętrza.
Będzie zachwycać!

NOWE ETNO
Dzikie akcenty, tajemnicze wzory
i kolory bliskie ziemi.

MIKS TEKSTUR
W tym sezonie dowolnie możesz
bawić się teksturami tkanin.

WILD ANIMAL
Z dżungli na salony. Motyw dzikich
zwierząt robi małą furorę!

NEO MINT
Świeży, optymistyczny odcień
delikatnej zieleni.
Fotel Portoryko 1499 zł

Sofa Madura 3599 zł

3.

Zegar ścienny 179 zł
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STYLOWY RÓŻ

k

"W tym sezonie jasny, delikatny róż
godnie zastępuje szarość i staje się
kolorem neutralnym, pasującym do
większości domowych przestrzeni."

Delikatny, kobiecy, świeży – róż znamy
wszyscy. Doskonale podkreśla formy,
prezentuje się na ścianach, meblach
i dodatkach. Odważ się wprowadzić go
do wnętrza. Będzie zachwycać!

olor różowy powrócił już jakiś czas temu. I to na dobre!
Po Millenial Pink, Rose Quartz i Living Coral możemy szerzej
otworzyć mu drzwi do naszych domów i mieszkań. Różowe
ściany, tekstylia, dekoracje, a nawet meble. Ta barwa umiejętnie
wykorzystuje swój potencjał i wcale nie jest "kiczowata". Jej
różne odcienie mogą nadać świeżości kobiecym wnętrzom, ale
też wspaniale prezentować się jako drobne akcenty w „męskich
jaskiniach”. Paleta jest bardzo szeroka. W modzie są jasne,
a także nieco przybrudzone wariacje tej pięknej barwy. Nie bój
się wykorzystywać jej we wnętrzach. Odwdzięczy się.

lollypop

pink
flamingo

Na zdjęciu: komoda Gent

KL AUDIA BL ACHA
PROJEK TANTK A
WNĘTR Z

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

RÓŻ DO B RY
N A W S Z Y S T KO
Kolor różowy znakomicie łączy się z lśniącymi metalami – złotem, srebrem, miedzią.
Użyty w sensownych ilościach wypada
świeżo, elegancko i ze smakiem. Będzie
pasował zarówno do mieszkań utrzymanych
w klasycznym, jak i nowoczesnym stylu.
Podkreśli fakturę drewna lub będzie stanowił
przeciwwagę dla stonowanej zieleni. Otuli
wnętrze przyjemnym ciepłem, bądź wręcz
przeciwnie, sprawi, że będzie chłodne
i minimalistyczne. Wszystko zależy
od tego, jaką rolę dla niego wybierzesz.

1.

sushi
ginger

PALETA DEKORAL
2.
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7.

Lampa podłogowa Newcastle 519 zł
Szkatułka 29,99 zł

6.

Sofa Lisera 2499 zł

Szkatułka na biżuterię 29,99 zł

Poduszka dekoracyjna Chic 49,99 zł

Świecznik 25,99 zł

Siedzisko 149 zł
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PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

NOWE ETNO

DA J S I Ę OT U L I Ć

o

Dzikie akcenty, tajemnicze wzory, a także
kolory bliskie ziemi. Przenieś ten trend
do wnętrza swojego domu i poczuj
niezwykłego ducha wolności!

4.

Odpowiednio dobrane tekstylia mają
moc przeistaczania wnętrza. Postaw
na poduszki, koce i dywany z frędzlami,
w orientalny wzór, o wyrazistej strukturze. Pomyśl też o dywanie – całkowicie
neutralnym bądź takim, który już od progu
krzyczy „Spójrz na mnie!”, a to wszystko
dzięki mocnym orientalnym wzorom
i kolorom. To różnorodne, miękkie tkaniny
sprawią, że Twój salon stanie się
najprzytulniejszym i najbardziej stylowym
wnętrzem tej zimy!

drobinę dziki, wyjątkowy trend, w którym stawiamy
na etnicznego ducha wolności. NOWE ETNO doskonale pasuje
do wielu innych koncepcji na wnętrze – nowoczesnych, skandynawskich czy minimalistycznych. To świetna wiadomość dla
wszystkich tych, którzy lubią, gdy we wnętrzach dużo się dzieje!
Jak przenieść ten trend do wnętrza? Zadbaj o stonowaną paletę kolorów ziemi i proste meble. W ten sposób stworzysz
doskonałą bazę dla dodatków, które będą emanować prawdziwą,
plemienną energią!

JOANNA CHYBOWSK A- K ACZMAREK
DYREK TOR DS.
Z AR Z ĄDZ ANIA PRODUK TEM

„Kolor o nazwie Sugar Almond
tej jesieni rządzi na wybiegach
najsławniejszych domów mody.
To piękne połączenie barwy
naturalnej skóry i drewna. Dzięki
niemu wnętrze nabierze niepowtarzalnego charakteru, który będzie
zachwycać nie tylko zimą.”

5.

HAVE
milk tea

IKN

W

PALETA DEKORAL

7.

IJ I

KL
DŹ

camel

SP

cocoa

RA

6.
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1.

2.

3.

Kufer Indiana 899 zł
59,99 zł zł

Poduszka dekoracyjna Navarino 59,99 zł

Lampa wisząca Wire 259 zł

Fotel Utra 1599 zł

Obraz Circle 179 zł

Poduszka dekoracyjna Cejlon
Koc Marocco 119 zł
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Na zdjęciu: fotel Ozylia
Modele foteli potchworkowych dostępne
w limitowanych edycjach. Szukaj nowości w salonach!

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

OT WÓR Z S I Ę
N A WI ĘC E J

MIKS TEKSTUR

c

Efektowne tekstury wyglądają oryginalnie nie tylko na poduszkach. Twoje meble też mogą oddać ducha tego
wspaniałego trendu. Pufa obita tkaniną
w wypukłe prążki czy patchworkowy fotel to doskonały pomysł, by podkreślić
różnorodność faktur we wnętrzu. Oryginalne tekstury mogą pojawić się też na
zasłonach czy abażurach lamp. Idealnie
gładkie powierzchnie może i nie są passe, ale brak im pazura.

Miękkie poduszki, ciepłe koce, puszyste
dywany. Miksuj je ze sobą. To jest
modne!

iepło potrzebne od zaraz! Wygrzeb ukryty głęboko w szafie
stary koc, starą poduszkę, kup nowy dywan. Łącz, miksuj
i zestawiaj w dowolne kompozycje. W tym sezonie dowolnie
możesz bawić się nie tylko wzorami, ale przede wszystkim
teksturami tkanin. Nic nie stoi na przeszkodzie, by idealnie gładką
welwetową poduchę zestawić z kocem o charakterystycznym
splocie. Takie zestawienia są teraz na topie.

1.

fresh
spinach

lemon
cake

JUST YNA
KRZYŻ ANOWSK A
MENEDŻER K ATEGORII

„Miksowanie tekstur to świetna
zabawa. Aby jednak nie przesadzić ,
warto trzymać się ulubionej gamy
kolorystycznej. Monochromatyczne
zestawienia barw tylko wydobędą
różnorodne sploty, podkreślając
aranżację i dodając jej smaku."

winter
clouds

PALETA DEKORAL

IKN

RA

3.

HAVE

6.

SP

W
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W

RA

14

5.

SP

DŹ

IKN

IJ I

KL

4.

Koc Suleo 69,99 zł

Poduszka Fat Supeł 99,99 zł

Dywan Split 219 zł

Koc Suleo 69,99 zł

Pufa Peter II 719 zł

Poduszka dekoracyjna Sarema 59,99 zł
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alert
„Motyw dzikich zwierząt
zaskakująco dobrze prezentuje się w towarzystwie
eleganckiego złota.
Ta barwa nadaje smaku,
który bardzo przydaje się
ekstrawaganckiemu
wzornictwu.”

WILD ANIMAL

IKN

W

DŹ

KL

IJ I

o

Z dżungli na salony. Motyw dzikich zwierząt
robi furorę!

RA

1.

d teraz nasze wnętrza są nie tylko szykowne, ale również…
dzikie! Zwierzęce akcenty prosto z dżungli przywędrowały na
salony i odnajdują się w nich zaskakująco dobrze. Co ciekawe,
trend ten nie dotyczy już tylko dekoracyjnych poduszek. Coraz
częściej można spotkać dywany, lampy, obrazy czy nawet tapety
z wizerunkiem dzikich zwierząt. Jeśli więc kochasz dziką naturę,
nie zwlekaj! Zobacz nasze propozycje i zainspiruj się do zmian.
Na pewno nie pożałujesz.

JOANNA CHYBOWSK A- K ACZMAREK

SP

TREND

ekspert

DYREK TOR DS.
Z AR Z ĄDZ ANIA PRODUK TEM

2.
camel

HAVE

prosecco

pinacolada

7.

PALETA DEKORAL
5.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

K RO K P O K ROK U

3.
6.

Lampa Galaxy 84,99 zł
Koza 59,99 zł

Bliżej Ci do minimalizmu niż wzorniczego
przepychu? Nie musisz od razu tapetować całej ściany wizerunkiem dzikich
gepardów. Motyw zwierząt prosto
z dżungli możesz sprytnie przemycić do
wnętrza, korzystając z mniej wyrazistych
wzorów. Doskonale sprawdzą się np.
poduszki w cętki, koc w pasy zebry czy
naturalna bądź sztuczna skóra rzucona
niedbale na podłogę. Drobne kroki sprawią, że być może za chwilę odważysz się
na więcej?

Poduszka

Taca 59,99 zł

4.
Komplet 3 koszy 129 zł
Świecznik Monkey 49,99 zł
Animal 3D 229 zł
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Obraz Słoń 99,99 zł
Komoda Bergen 839 zł

Komplet 3 lampionów 249 zł

Dywan

8.

9.
17
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NEO MINT

p
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Na zdjęciu: stół Rolesław,
fotel Patyczak (kolor na zamówienie)

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

W PARZE Z RÓŻEM

1.

Kiedy neonowa mięta spotyka na swojej
drodze pastelowy róż, tworzy się duet
niemalże doskonały. Na tyle spokojny, by
nie przytłoczyć wnętrza, a jednocześnie
tak wyrazisty, że nie sposób przejść obok
niego obojętnie. Oto doskonała recepta
na stylowe wnętrze, które dalekie jest
od banału.

Solidna dawka orzeźwienia pod postacią neonowej mięty to zdecydowany
must have, nawet w okresie jesiennozimowym!

JOANNA CHYBOWSK A- K ACZMAREK
DYREK TOR DS.
Z AR Z ĄDZ ANIA PRODUK TEM

KStolik i krzesło w kolorze neo mint
to doskonały sposób na aranżację
niebanalnej jadalni. Odważ się,
a zobaczysz, że efekt z pewnością
spełni Twoje oczekiwania.

astelowe kolory od kilku sezonów królują w trendach
wnętrzarskich. Po erze pudrowego różu przyszła kolej na
neo mint - stonowany, ale wyrazisty odcień zieleni, którego
celem jest szerzenie kultu zieleni i naturalności. W sposób dość
jednoznaczny kojarzy się ze świeżością i tym co naturalne, ale
równie dobrze odnajduje się w przestrzeni ultranowoczesnej,
w której dominuje wizualny chłód. To odcień na tyle neutralny,
że sprawdzi się zarówno w przypadku tworzenia kobiecych, jak
i męskich aranżacji. Można więc go bez obaw wykorzystać!

7.

DŹ

W

aloe

RA

agave

PALETA DEKORAL

8.

SP

millenial pink

IKN

IJ I

KL

2.

SP

DŹ

IJ I

W

HAVE

4.

IK
KL N

10.

3.

RA

Lampa wisząca Bolsano 589 zł
Słój z kranikiem 49,99 zł

18

9.

6.

Komplet obiadowy Wabi Sabi Dolomite 189 zł

Poduszka na krzesło Batumi 29,99 zł

5.

Fotel Maxime 839 zł
Zegar ścienny 59,99 zł

Lampka biurkowa Tim 74,99 zł
Obraz Spring 2 69,99 zł

Wazon 69,99 zł

Wazon ceramiczny 29,99 zł

19

KUCHNIA

& JADALNIA

Na zdjęciu: kuchnia na wymiar Senso Kitchens,
ROYAL, Kasetta

urz adz amy
Kuchnie przeżywają najbardziej dynamiczne zmiany oraz... wielkie metamorfozy. Wraz ze zmianą naszego
stylu życia, zmienia się także podejście
do gotowania oraz użytkowania tego
wnętrza. Coraz częściej łączmy je z jadalnią. Chcemy być razem i nie izolować
się w zamkniętych pomieszczeniach.
Jakie trendy będą dominować w tych
wnętrzach w nadchodzącym sezonie,
a nawet całym 2020 roku? Sprawdż!

KAMIEŃ
Motyw kamienia - odkryty na nowo,
wciąż zachwyca elegancją.

MORE IS MORE,
LESS IS A BORE
W nadchodzącym roku kuchnie powinny
być odważniejsze i bardziej fantazyjne.

NOWE ART DECO
Ten styl wprost uwielbia złoto i przepych!
Zakosztuj w luksusie.

ZDROWY DOM
Modne wnętrza to zdrowe wnętrza!
Oto trend za, którym warto podążać.

ZIMOWE OŚWIETLENIE
Oryginalne lampy, świeczniki i girlandy,
które pozwolą wyczarować we wnętrzu
niezwykły klimat.
Dzbanek Husla 69,99 zł

1.
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Na zdjęciu: kuchnia na wymiar Senso Kitchens,
CAPITAL, 38TH elysee avenue

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

KAMIEŃ

JA K M A Ł A
CZ ARNA

W tym sezonie nadal modny będzie motyw
kamienia – odkryty na nowo, wciąż zachwyca
elegancją i nie pozwala o sobie zapomnieć.

E

legancki marmur ceniony był już w starożytności. Dziś powraca
ze zdwojoną siłą, wielbiony przez architektów i projektantów
wnętrz. W nadchodzącym sezonie zainspirujemy się nie tylko
jego naturalną wersją, ale również rysunkiem wiernie odzwierciedlonym na innych elementach wyposażenia wnętrz – obrazach,
tekstyliach, dekoracjach. Jego elegancki charakter możemy
przemycić do wnętrza na różne sposoby. Wszystko zależy
od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć oraz jaka jest zasobność
naszego portfela. Marmurowa podłoga, choć piękna, kosztuje
małą fortunę.

ekspert

Fascynacja rysunkiem marmuru ma
swoje odbicie w wielu stylach. Idealnie
pasuje on do aranżacji utrzymanych w
stylu glamour, ale pięknie sprawdzi się
też w nowoczesnych i minimalistycznych
wnętrzach, niezależnie od tego, jakie
pomieszczenie urządzamy. Szczypta
marmuru tak samo pięknie będzie
prezentowała się w jadalni i salonie,
ale równie dobrze pokaże swoją twarz
w sypialni czy łazience.

1.

ARK ADIUSZ
KUCZMASZEWSKI
MANAGER K ATEGORII

„Dekoracje, takie jak poduszki,
świeczniki, filiżanki czy ozdobne
patery z motywem marmuru to
najprostszy sposób na dodanie
wnętrzu elegancji.”

5.

brown rice

snow white

PALETA DEKORAL

6.

W
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KL

SP

grey stone

RA

4.
2.

HAVE
3.

Lampa wisząca Volcano 179 zł
Sapphire 189 zł

7.
Komplet obiadowy Wabi Sabi

Dywan Octavia 299 zł

Plafon Shy 119 zł

Obraz Black Marble 99,99 zł

Obraz Triangles 99,99 zł

Ramka na zdjęcie

Yellowstone 12,99 zł

22

23

TREND

ekspert

alert

MORE IS MORE
LESS IS A BORE

p

W nadchodzącym sezonie kuchnie
powinny być odważne i fantazyjne!

JUŻ

wkrótce!

ARK ADIUSZ
KUCZMASZEWSKI
MANAGER K ATEGORII

więcej produktów
w tym stylu

N I E BÓJ S I Ę
KO LO RÓW
Granat podbija gusta projektantów. Urzekł
również nas. Warto przemycić go do
wnętrza za pomocą dużych plam koloru bądź
dekoracyjnych akcentów. To barwa, która
łatwo nawiązuje przyjaźnie. Dobrze czuje się
w towarzystwie różu, bordo, szarości,
żółci, a nawet szlachetnego złota! Zacznij od
drobnego akcentu, a przekonasz się, że za
chwilę zapragniesz więcej!

classic jeans

3.

IKN
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IJ I
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4.

6.

7.

SP

lollypop

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

PALETA DEKORAL

3.

Na zdjęciu kuchnia na wymiar Senso
Kitchens, TRAFFIC, 97TH west street

„Modna kuchnia w tym sezonie
nie będzie już błyszczeć. Teraz
na topie są eleganckie matowe
wykończenia. Mowa tu nie tylko o
frontach kuchennych, ale również
elementach AGD i dodatkach.”

o latach dominacji stylu skandynawskiego, minimalizmu
i wszechobecnej bieli we wnętrzach kuchennych zaczynają
pojawiać się coraz odważniejsze połączenia faktur, kolorów
i wzorów. Mocne barwy są widoczne nie tylko na frontach
mebli. Królują na podłogach, płytkach, elementach oświetlenia
czy dodatkach. Na topie są mocne barwy, które z jednej
strony dodają dramatyzmu, a z drugiej wprowadzają solidną
dawkę energii. Mile widziana jest czerń, ciemna zieleń, granat
i bordo, ale nie powinno też zabraknąć soczystych barw, jak
pomarańcz. To świetnie! W końcu w kuchni nie będą zachwycać
tylko smaki!

dolphin

7.

nasz

HAVE
Zaparzacz do kawy Avant Garde 129 zł
Kubek Sun 6,99 zł

24

2.

5.

Miarka do kawy z klipsem 12,99 zł

Komplet obiadowy Galactic Blue 159 zł
Krzesło Enzo 149 zł

Chlebak Scandic 119 zł
Taca 54,99 zł

8.

Komplet 6 szkl. Oriente 69,99 zł

25
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PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

NOWE
ART DECO

NIECH SIĘ ZŁOCI
Jeśli diamenty są najlepszymi przyjaciółmi
każdej kobiety, to najlepszym przyjacielem wnętrza w stylu art deco jest złoto.
Piękne, szlachetne, nasycone elegancją
i szczyptą luksusu. Jeśli dodatkowo spotyka na swojej drodze głęboką czerń,
wnętrze wypełnia dobry smak i modna
elegancja. Taki duet w każdej sytuacji
zaprezentuje się znakomicie. To musi być
miłość!

eble i dodatki bogato zdobione złotem i motywami art
deco. Ten styl uwielbia błyszczeć. W nowej odsłonie jest jednak
nieco spokojniejszy od swojego poprzednika. Mimo blichtru każe
zachować pewien umiar w doborze elementów wyposażenia
wnętrza. W tym sezonie Art Deco kusi nas … prostotą!
Minimalistyczne formy uzupełnia o kolory – burgund, róż, złoto,
czerń i głęboką zieleń. Dorzuca do tego różne faktury i materiały.
Taka mieszanka jest wybuchowa i na pewno nie pozostanie
obojętna. Spójrz na nasze propozycje. Robią wrażenie, prawda?

avocado

„Postaw na wyraziste kolory
i różnorodne kształty! W ten
sposób stworzysz wnętrze
równie szykowne, co zgodne
z najnowszymi trendami.”

KL
W

DŹ

HAVE

6.

pudding

8.

PALETA DEKORAL
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tobacco

KL AUDIA BL ACHA
PROJEK TANTK A WNĘTR Z

IJ I

m

Ten styl wprost uwielbia przepych!
Kochają go wszyscy, bo pozwala uciec od
marazmu i wnosi do wnętrz całe pokłady
piękna. Wytworności i szyku nigdy dość!

SP

TREND

ekspert

3.

7.
Podkładka pod talerz 14,99 zł
dekoracyjna 49,99 zł

Pierścień na serwetkę 9,99 zł

Stoper do butelki 16,99 zł

Taca 69,99 zł

Obraz Mrs. 99,99 zł

Fotel Amorino (dostępny tylko w salonach firmowych Black Red White) 1195 zł

Lampa wisząca Satelite 729 zł

Materiał dekoracyjny 19,99 zł

Poduszka

Zestaw sztućców 16 elem. 129 zł
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ZDROWY DOM

j

Modne wnętrza to zdrowe wnętrza! Oto
trend, za którym nie tylko można, ale i
trzeba podążać.

ARK ADIUSZ
KUCZMASZEWSKI

2.

organic
white

Na zdjęciu: kuchnia na wymiar
Senso Kitchens, ROYAL, Kasetta

„Wnętrza kuchni nie powinny być
zbyt poważne, dlatego drewniane
blaty, meble czy akcesoria odważnie łącz z wyrazistymi kolorami.
Szarość, czerń, żółć, granat. Takie
połączenia, mimo że zaskakujące,
prezentują się naprawdę świetnie. ”

eśli nie możesz sobie pozwolić na częste wypady
na łono natury, spraw by to ona pojawiła się w Twoim domu.
By być bliżej niej nawet w niepogodę, we wnętrzach otaczaj się
naturalnymi materiałami. Meble i dodatki wykonane z naturalnego
drewna, kamienia, wikliny czy rattanu są nie tylko modne, ale
też zdrowe dla środowiska! W swojej kuchni postaw więc na
akcesoria, którym daleko do plastiku - żyj zdrowiej i bardziej
odpowiedzialnie. Taki kierunek w aranżacji wnętrz pojawił się
już jakiś czas temu, ale wciąż jest aktualny. To konsekwencja
wszystkich zmian, które zachodzą w środowisku naturalnym
i naszym klimacie. Nie pozostawajmy obojętni i zróbmy coś dla
naszej planety. Każdy, nawet najmniejszy krok ma znaczenie.

tofu

1.

MANAGER K ATEGORII

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

WE Ź G Ł ĘBO K I
ODDEC H
Jeśli mieszkasz w mieście, zadbaj o jakość
powietrza, którym oddychasz. Możesz to
zrobić przynajmniej w swoim mieszkaniu.
Oczyszczaj je nie tylko za pomocą nowoczesnej elektroniki, ale także roślin.
To doskonały sposób, który pozwoli
Ci również udekorować przestrzeń i
odetchnąć pełną piersią od tętniących
życiem ulic miasta. W końcu nie ma
nic bardziej pierwotnego niż kontakt
z przyrodą.

honey
mustard

NOWE
BRYŁY SZAFEK

wkrótce!
JUŻ

W SPRZEDAŻY

PALETA DEKORAL
IKN
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RA
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4.
Lampa wisząca Qualle 289 zł
Chlebak Husla 99,99 zł

Słoik Barell 9,99 zł

Komplet 24 sztućców 79,99 zł

Zestaw noży w bloku Deco Gerlach 299 zł
ziół z deską Natur 79,99 zł

Deska do krojenia Husla 54,99 zł

28

Black 24,99 zł

Tasak do

Stół Verde cena od 3679 zł
Maselnica Bamboo

9.

6.
5.

IJ I
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SP

W

W 100% wykonany z drewna.
Dostępny w kilku
rozmiarach do wyboru.
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IJ I

3.

8.
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Niech Twój dom wypełni nastrojowe
światło. Przygotowaliśmy oryginalne
lampy, świeczniki i girlandy, które tej
zimy pozwolą wyczarować we wnętrzu
niezwykły klimat.

5.

nasz

alert

ZIMOWE
OŚWIETLENIE

"Świetlne drzewka i girlandy
równie dobrze sprawdzają się w
okresie zimowym, jak i podczas
letnich wieczorów na balkonie
lub patio. To doskonały sposób
na efektowną dekorację!"

1.

JUST YNA
KRZYŻ ANOWSK A
MANAGER K ATEGORII

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

otyw gwiazdy i choinki, jelonki, latarenki, magiczne kule. Wszystkie te kształty można znaleźć w zupełnie nowej
kolekcji zimowego oświetlenia. To kompozycja niecodziennych
dekoracji świetlnych, które doskonale sprawdzą się niemal w
każdym domowym wnętrzu. Salon, jadalnia, kuchnia, sypialnia
czy przedpokój. Stworzą magiczną, zimową atmosferę wszędzie tam, gdzie się pojawią.

watermelon

ekspert

honey
mustard

G WI A ZDY
WI EC ZORU

2.

classic jeans

Dekoracje świetlne, które wieczorem
będą przypominać płatki śniegu bądź
rozgwieżdżone niebo? Lampy wiszące
i stojące z kloszami w kształcie przestrzennych gwiazd to doskonały sposób,
by efektownie udekorować zimowy stół,
komodę czy okno. Papierowe klosze,
miejscami przyozdobione ażurowymi nacięciami, doskonale rozpraszają światło,
co sprawi, że przestrzeń na około stanie
się jeszcze bardziej przytulna.

PALETA DEKORAL
9.

4.
7.

3.

MYREN 24,99 zł

Lampa dekoracyjna wisząca 84,99 zł

Lampka stołowa Master 289 zł

W

RA

Lampka dekoracyjna LED zewn. 249 zł
LED zewn. 229 zł

Lampa dekoracyjna stojąca 109 zł

Lampa dekoracyjna stojąca 99,99 zł

Lampka dekoracyjna LED zewn. 179 zł

SP

8.
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IKN
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Wianek ozdobny 99,99 zł

10.

IJ I

5.

6.

Lampa dekoracyjna

Lampka stołowa MYREN 24,99 zł

Lampka stołowa

31

SYPIALNIA

urz adz amy
Jakie materiały, kolory i faktury będą
pojawiać się w naszych sypialniach
w nadchodzących miesiącach? Projektanci stawiają na zwrot w stronę
natury, stonowane barwy, prostotę
oraz jak najlepsze wykorzystanie światła
naturalnego. Przedstawiamy pomysły
na modną sypialnię na sezon jesień/
zima.

1.

2.

BIOFILIA
Recepta na to, by ponownie stać się
częścią natury i odzyskać utraconą z nią więź.

LAGOM
W sam raz, czyli dokładnie tyle, ile
potrzebujesz, by dobrze rozpocząć
i zakończyć dzień.

NUDE
Ach... Ten beż! Przytulne, lekkie jak piórko,
a przy tym proste i purystyczne wnętrze.

ODCIENIE KOBIECOŚCI
Zachwycający styl połyskujący złotem,
opalizujący odcieniami różu i kuszący
miękkością form.

3.
Lampa wisząca Capital 749 zł
Gazetownik Venezia 89,99 zł

Łóżko tapicerowane Molisa, cena od 799 zł

TREND
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Na zdjęciu: Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
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PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

BIOFILIA

KOJĄC A MOC
PR Z Y RODY

Biofilia, czy też mówiąc inaczej design
biofiliczny, nie jest kolejnym modnym
trendem w projektowaniu wnętrz.
To recepta na to, by ponownie stać się
częścią natury i przywrócić już dawno
utraconą z nią więź.

p

4.

oczucie związku z naturą i innymi formami istnień jest
biologicznie zakodowane w ludzkim organizmie. Betonowe
mury i wszechobecna cyfryzacja zawładnęły naszym życiem,
sprawiając, że coraz rzadziej mamy okazję obcować z prawdziwą
naturą. Czy jednak sam design pozwoli nam uciec od miasta?
Odpowiedź brzmi, nie. Biofilia to nie sposób na ucieczkę,
a droga do tego, by stało się ono miejscem bardziej przyjaznym
do życia. Projektowanie biofiliczne to tworzenie zrównoważonego, zdrowego, a przy tym pięknego miejsca do życia w ciasnej
kawalerce, jak i przestronnym apartamentowcu.

avocado

eucalyptus

ekspert

Dobre samopoczucie jest silnie uzależnione
od kontaktu ze środowiskiem naturalnym.
I choć na co dzień mimo woli ogrodziliśmy
się murem z betonu, do swoich domów
możemy przenieść choć namiastkę
natury. W jaki sposób? Budując aranżację,
stawiajmy na kolory ziemi i naturalne
materiały. Drewno będzie tu świetnym
rozwiązaniem. Jeśli połączymy je z zielenią,
efekt będzie spektakularny. Pomoże
odpocząć i przyjemnie zakończyć
deszczowy wieczór.

7.

przędza materaca pochodzi
z recyklingu śmieci wyławianych z dna oceanów

salvia leaf

JOANNA CHYBOWSK A- K ACZMAREK
DYREK TOR DS.
Z AR Z ĄDZ ANIA PRODUK TEM

„Żeby żyć w zgodzie z przyrodą,
powinniśmy ją szanować. Segregacja
śmieci, ograniczenie zużycia plastiku,
racjonalne zużycie wody. Gdyby
każdy z nas zgłębił te tematy i
zmienił swoje nawyki, świat byłby
lepszy, a my oddychalibyśmy
zdrowszym powietrzem."

9.
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1.

Fotel Navaggio 1199 zł

Dywanik skórka 69,99 zł

Lampa wisząca Bio 299 zł
Escape Nature 99,99 zł

Lampion 99,99 zł

Komoda Gent 999 zł

Poduszka Amunda 59,99 zł
Lampa stołowa Passion 319 zł

Lustro w ramie dekoracyjnej 219 zł

Obraz

5.

8.
35
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LAGOM

„Zimowa sypialnia to idealne miejsce
na wszystkie puszyste dzianiny
i tkaniny. Otul nimi wnętrze i siebie,
by poczuć się naprawdę komfortowo
i nareszcie wypocząć. Różnorodne
poduchy sprawdzą się idealnie. ”

Przytulna aranżacja, pełna miękkich
materiałów i ciepłych barw, która otuli
Cię jesienią. Oto lagom. Następca duńskiego hygge. Czerp z niego jak najwięcej!

JUST YNA
KRZYŻ ANOWSK A
MANAGER K ATEGORII
MEBLE TAPICEROWANE

to szwedzka recepta na szczęśliwe życie. Lagom, czyli w
wolnym tłumaczeniu „dokładnie tyle, ile trzeba”. Ten styl stara
się znaleźć złoty środek pomiędzy mniej a więcej. W aranżacji
wnętrz każe odpowiedzieć sobie na pytanie – ile wystarczy Ci
do wygodnego życia i kiedy powiedzieć sobie dość? Nie chodzi
tu o to, aby przestrzenie były do bólu minimalistyczne. Powinny
prezentować się harmonijnie i spójne, być wygodne, lecz bez
zbędnego przepychu i splendoru.

tobacco

tofu

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

honey
mustard

PALETA DEKORAL

LICZĄ SIĘ
PROPORCJE

3.

4.

Kolorystyka wnętrz w stylu lagom ma
swoje reguły, których warto się trzymać.
Znacząco większa część (bo aż 80%)
pomieszczenia powinna być zaaranżowana w barwach lekkich dla oka, bliskich
ziemi, które koją zmysły i pozwalają
odpocząć. Żeby nie było zbyt nudno,
pozostałe 20% wnętrza można ubarwić,
stosując dodatki i dekoracje w ulubionych
kolorach, które mogą być bardziej
wyraziste.
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Obraz Mgła 99,99 zł
39,99 zł

Zestaw do parzenia herbaty Orient Tea 79,99 zł

Lampa Townshend 349 zł

Poduszka dekoracyjna Loft 59,99 zł

Komoda Kalio 1099 zł
Koc Ibiza 99,99 zł

Lampion metalowy

Dywan Arts Shaggy 99,99 zł
Fotel Pasos 999 zł

Puf 139 zł
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NUDE
1.

Przytulne, lekkie jak piórko, a zarazem
proste i purystyczne wnętrze. Dokładnie taki efekt można osiągnąć dzięki
kolorom z palety nude. Wprowadź je do
swojego domu i otul się ciepłem.

IKN

DŹ

KL
W

prosecco

tofu

PALETA DEKORAL
2.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

RA

elegant
pink

PROJEK TANTK A
WNĘTR Z

SP

ni stają się coraz krótsze, a tym samym rola światła w
aranżacji jest coraz większa. Światło to jednak nie tylko lampy i
słońce, ale też kolory, którymi się otaczamy. Paleta pastelowych
barw nude – wytrawnych, bliskich ciału beżów, które swoją silną
pozycję w modzie utrzymuje już od kilku sezonów. Przekonaj się,
że skompletujesz z nimi równie piękną, elegancką i nowoczesną
garderobę, co aranżację wnętrza!

KL AUDIA
BL ACHA

IJ I

d

„Nude to kolor, w którym zakochały
się miliony kobiet na całym świecie.
W czym tkwi jego sukces? Jest
niemal tak uniwersalny jak czerń,
a jednak lżejszy, bardziej
kobiecy i purystyczny. ”

„NUDOWY”
TOTAL LOOK
Przesyt jednego koloru we wnętrzu jest
pułapką. Może się bowiem okazać, że
stworzyliśmy przestrzeń zupełnie nijaką
i „płaską”. W przypadku palety nude jest
jednak nieco inaczej. Korzystając z wielu
odcieni beży – tych bardziej kawowych
i tych świetliście rozbielonych – stworzymy
świeżą i pełną naturalnego wdzięku
aranżację, w której próżno będzie szukać nudy. Za dużo? Modnie i bardzo szykownie wypada nude w doborowym
towarzystwie szarości i bieli.

3.
8.
5.
6.

HAVE
4.
38

7.

Lampa stołowa Lille 639 zł
Tapczan Cupido 2399 zł

Komoda Ruso 899 zł
Obraz Gold Marble 179 zł

Poduszka dekoracyjna 44,99 zł

9.
Obraz Geometric 99,99 zł

Fotel Casey 949 zł

Koc bawełniano-akrylowy Classic 119 zł

Poszewska Suleo 19,99 zł
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PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

ODCIENIE
KOBIECOŚCI

DETAL
MA ZNACZENIE
Złote dodatki zaczęły być modne już
jakiś czas temu, ale teraz trend jest
w fazie szczytowej – złote może być
wszystko, co tylko sobie wymarzysz.
Nawet najmniejszy złoty detal zdecyduje o charakterze sypialni. Ramka na
zdjęcia, lampion czy pozłacane nóżki
nóżki fotela.

Być kobietą, być kobietą…Pomieszczenia
urządzane damską ręką definiują przede
wszystkim udane połączenia kolorystyczne, miękkie formy, tekstylia
i niesamowity nastrój. Kobiece wnętrza
to stylowe wnętrza!

k

millenial
pink

JUST YNA
KRZYŻ ANOWSK A
MANAGER K ATEGORII
MEBLE TAPICEROWANE

„Najprostszy sposób na efekt WOW
w kobiecej sypialni? Tekstylia.
Mieniące się w świetle welwetowe
poduszki dekoracyjne są podstawą
aksamitnego total looku, który
oczaruje kobiece zmysły.”

rólowa „biel” uzupełniona o delikatne róże, szarości i inne
odcienie pasteli. To kolory najchętniej wybierane przez kobiety
podczas urządzania mieszkania. Nic dziwnego, w końcu to
zdecydowanie żeńska paleta barw! We wnętrzach urządzanych
damską ręką nie powinno zabraknąć też miękkich tkanin
i zdecydowanych akcentów, które już od progu akcentują
charakter wnętrza. Awangardowe formy zawsze jednak muszą
kusić elementem elegancji. Kluczem do pięknej aranżacji są
dekoracje. Nie zapomnij o nich aranżując wnętrze w kobiecym
stylu.

elegant
pink

ekspert

5.

HAVE
Na zdjęciu: toaletka Pori,
pufa Pasos

pure
cotton

PALETA DEKORAL
4.

W

RA
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2.

3.
Szkatułka 59,99 zł
Kubek Nicole 29,99 zł

Fotel Grimsey 999 zł
Poduszka dekoracyjna 44,99 zł

Zegar ścienny metalowy 60 cm 69,99 zł
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POKÓJ

DZIECKA

Poznaj kolekcje
z pozytywną opinią
Instytutu Matki
i Dziecka na www.brw.pl.

Na zdjęciu: kolekcja Luca Juzi

urz adz amy
Oto najtrudniejsza do urządzenia
część domu. Miejsce pełne ulubionych
zabawek, pasji i zwariowanych pomysłów. Jak je urządzić? Przygotowaliśmy kilka trendów, które pomogą Ci
to zrobić. Pamiętaj, że czasami proste
rozwiązania są najlepsze, ale liczy się
też pomysłowość!

1.

3.

NEUTRALNA BAZA
Prosta, neutralna i otwarta na wszystkie
zmiany aranżacja pokoju młodego człowieka.

PLAYFUL LIVING
Otwórz się na to, co Ci w duszy gra i...
wyraź siebie! Wszystkie chwyty dozwolone.

JAK ZA DAWNYCH LAT

2.

Wracamy do tego, co dawniej. Klimat wnętrza
powinien oddawać domy naszyć babć.

LICZY SIĘ
KREATYWNOŚĆ
Trend, w którym nie obowiązują żadne
wnętrzarskie reguły. Liczy się to, co czujesz
i to, czego potrzebujesz.
Regał Luca Juzi 499 zł

Fotel Patyczak 459 zł

Namiot dziecięcy Tipi 259 zł

TREND

ekspert
nasz

alert

NEUTRALNA
BAZA

Na zdjęciu: meble na wymiar
z oferty BRW na miarę

„Neutralne wnętrze to nie nudne
wnętrze! Wystarczy kilka drobiazgów – kolorowy fragment ściany,
tekstylia, kontrastowy dywan czy
nawet meblowe fronty, by całkowicie
odmienić charakter wnętrza. ”

Prosta, neutralna i otwarta na wszystkie zmiany aranżacja pokoju młodego
człowieka. Charakteru nadasz jej okazjonalnie, w zależności od upodobań, pory
roku czy aktualnego nastroju. To się nazywa „elastyczne wnętrze”.

g

JOANNA K ACZMAREK- CHYBOWSK A
DYREK TOR DS.
Z AR Z ĄDZ ANIA PRODUK TEM

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

usta i upodobania najmłodszych zmieniają się mniej więcej
tak szybko jak trendy w designie. Na szczęście wcale nie oznacza to, że co kilka miesięcy będziesz przeprowadzać pokojową
rewolucję. Jak tego uniknąć? Rozwiązanie tego problemu jest
bardzo proste. Wystarczy całkowicie neutralna baza w postaci
białych, prostych mebli. Na takim tle będzie można namalować
dosłownie wszystko. Wystarczą nowe dodatki czy mocniejsza
plama koloru, by całkowicie odmienić charakter przestrzeni.

CHODŹ, POMALUJ
MÓJ ŚWIAT

1.

Białe meble są jak czyste płótno. Pięknie
przyjmują kolory i… wcale się z nimi nie
gryzą. Tak purystyczna barwa jest jak
mała czarna. Pasuje do wszystkiego i jest
świetna na każdą okazję. Bieli dobrze
z czernią, szarością, błękitem, zielenią
i żółcią. Doskonale gra z pastelami i neonami. Możliwości są nieograniczone!

4.

HAVE
7.

flax flower

2.

diamond

PALETA DEKORAL
3.
6.

W
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husky eyes

RA

Lampa wisząca Newa 69,99 zł
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349 zł

Biurko Kaspian 519 zł

Ława Gato 159 zł
Sofa Juno III 1849 zł

Pufa Moly 59 zł

Dywan Triangles

Regał Nepo Plus 249 zł
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TREND

alert

wkrótce!

Na zdjęciu: sofa Malaita,
biurko i regał Heda

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

więcej produktów
w tym stylu

PLAYFUL
LIVING

ekspert
nasz

JUŻ

BEZ POŚPIECHU
Playful living to nie trend, który zachęca
nas do zagracenia mieszkania niepotrzebnymi drobiazgami i dekoracjami.
To nurt, który aranżacyjne szaleństwo
spina w formę daleką od kiczu. W jaki
sposób? Aranżację wnętrza, zaczynamy
od czystej palety kolorów urozmaiconej
o jedną, wyrazistą plamę koloru np.
czerwieni. Dopiero później możemy
tworzyć kolejne warstwy wnętrza
z użyciem palety uzupełniającej.
Ta sama zasada obowiązuje w
temacie wzorów.

n

We just wanna have fun! Oto trend,
dzięki któremu otworzysz się na to…
co Ci w duszy gra.

asze życie staje się coraz bardziej nieformalne, zabawne.
Pozwalamy sobie na więcej, a przez to i nasze pociechy chcą
wyrazić siebie, chociażby poprzez otaczające ich przedmioty.
Zabawny design wkracza do wnętrz naszych domów i mieszkań.
Meble i akcesoria mają już nie tylko za zadanie sprawić, by było
piękne i wygodne. Teraz powinny przynosić nam radość i budzić
kreatywność! Oto trend, który zachęca nas do łączenia odważnych kolorów, wzorów, faktur i niekonwencjonalnych kształtów.

JUST YNA
KRZYŻ ANOWSK A
MANAGER K ATEGORII
MEBLE TAPICEROWANE

„Ten styl uwielbia mix kolorów,
który daje natychmiastowy efekt
WOW! Nie bój się kontrastowych
zestawień. Będą wyglądać pięknie. ”

7.
8.

sushi
ginger

tattoo ink

very
strawberry

PALETA DEKORAL

3.

5.

6.

HAVE
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2.

IJ I

1.

Fotel Telda 999 zł
Sofa Salema 2199 zł
199 zł

Zegar stojący z wahadłem 49,99 zł
Lampa stołowa Texas Palma

Poduszka Velvet 54,99 zł

4.

Poduszka Monolith Navi 34,99 zł
Lampa stołowa Plasma 159 zł

Obraz Kobieta 229 zł
Fotel Major 759 zł

10.
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TREND

ekspert
nasz

alert

JAK ZA
DAWNYCH LAT

s

„Jak sprawić, by pokój dziecka był
przytulny? Wystarczą miękkie tekstylia i odpowiednie oświetlenie. Warto
postawić też na żarówki emitujące
ciepłe światło.”

Miejsce, które sprzyja wyciszeniu i cofa
nas w czasie o 20 lat. To trend, w którym
unikamy nowoczesnych rozwiązań. Tworzymy bezpieczny azyl daleki od tworów
współczesnego designu.
pokojne, stonowane wnętrze, w którym liczy się przede
wszystkim wygoda - w pełnym tego słowa znaczeniu. Wszystko
to, co się w nim znajduje, ma swój określony cel, a przy okazji
dalekie jest od współczesnej konsumenckiej przesady. Nie znajdziesz tu nowoczesnych LED-ów, kolorowych szafek czy ekranu
TV. Pokój malucha tchnie spokojem dawnych czasów, w których
liczyło się przede wszystkim to, co tu i teraz.

Na zdjęciu: łóżeczko dziecięce
Dreviso Baby, fotel Pasos

ARK ADIUSZ
KUCZMASZEWSKI
MANAGER K ATEGORII

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

DZIECIĘCE AKCENTY
Pokój malucha wcale nie musi krzyczeć
feerią barw, postaciami z kreskówek,
dziesiątkami lalek Barbie czy samochodzików. Wystarczą drobne akcenty, by
już od progu wiedzieć, że to przestrzeń
dziecka. Pościel z motywem w misie,
miękki pluszak czy poduszki
w kształcie chmurek. Czasami
mniej znaczy więcej.

4.

3.
6.
sand storm

arctic blue

9.

milkshake

PALETA DEKORAL
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7.
2.

Lampa podłogowa Wood Boy 349 zł
Fotel Patyczak 459 zł

Pufa Pasos 319 zł

Zegar ze słowikiem 109 zł

Sofa Madura 3599 zł
świetlna Back 189 zł

Lampa stołowa Savio 179 zł
Komplet pościeli Miś 49,99 zł

Dekoracja
Szafa Timon 749 zł

8.
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TREND
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alert

Na zdjęciu: kolekcja mebli Nandu

5.

LICZY SIĘ
KREATYWNOŚĆ

c

Pokój dla dziecka nie musi być nudny czy
wręcz przeciwnie - przerysowany. Może
być niebanalny i pobudzać wyobraźnię!

KL AUDIA
BL ACHA
PROJEK TANTK A
WNĘTR Z

„Czy czerń w pokoju dziecka to dobre
rozwiązanie? Oczywiście, że tak. Pomaluj jedną ze ścian, bądź jej kawałek
tablicową farbą. Przekonasz się, że
zda egzamin."

zego dzieci nie lubią najbardziej? Nudy! Urządzając pokój
dziecka, pomyśl o tym, co lubi najbardziej i wybierz motyw
przewodni, czyli klucz, według którego powstanie cała aranżacja.
Pamiętaj, że powinien on odzwierciedlać jego zainteresowania.
Takie pokoje pobudzają wyobraźnię, pozwalają kreatywnie
wykorzystać czas na zabawę i naukę, a przy tym odprężąją,
pomagając dziecku się uspokoić i zasnąć.

banana
split

watermelon

fresh
spinach

PALETA DEKORAL
cyfrowe nadruki
na frontach
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regulowana
wysokość blatu

1.

2.
Regał Nandu 599 zł

Poduszka Velvet 54,99 zł

Lampa stołowa Oliva 289 zł

4.

POSTAW
NA KOLOR
Dziecięce wnętrze to miejsce, w którym
nie powinniśmy bać się kolorów, nawet
tych wyrazistych. Mogą one pojawić się
w postaci ścian, poduszek, dodatków czy
nawek kolorowych lamp. Ważne, by były
to barwy, które dziecko lubi i dobrze mu
się kojarzą. Na przykład słoneczny żółty,
który będzie przywodził na myśl wytęsknione wakacje.

7.

Biurko Princeton 429 zł

Lampa wisząca Piu 499 zł

Kinkiet Multi 299 zł

Komoda mobilna Stanford 277 zł

50
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2.

1.

Komplet obiadowy Wabi Sabi Dolomite, 18 elementów, 189 zł

Karafka z korkiem Krosno, 1,1 l, 79,99 zł

BLACK RED WHITE
UL. KRZESZOWSKA 63
23-400 BIŁGORAJ

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
TEL.: +48 84 68 50 202
E-MAIL: bok@brwsa.pl

Prezentowane w katalogu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podane w katalogu ceny są maksymalnymi cenami detalicznymi sugerowanymi. Ceny mebli tapicerowanych w katalogu dotyczą modeli prezentowanych na zdjęciach. Ze względu na ograniczenia, wynikające z indywidualnych ustawień
monitora, kolory produktów prezentowanych w tym katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli i asortymentu wyposażenia
wnętrz. Wszystkie dane zawarte w katalogu są aktualne w miesiącu publikacji (11/2019). Asortyment dostępny w poszczególnych punktach sprzedaży może być różny.

