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Pasują do siebie

WDM-2, kolekcja Folk, modrzew  
bejcowany, 90x35x200 cm

Wybraliśmy dla Was

Adresy sklepów i firm na stronie 94

regałów26
Uroczo staroświeckie,  
z niewymuszoną  
elegancją – w sam raz  
dla zdeklarowanych  
romantyczek. Są na małe  
i całkiem pokaźne zbiory.  
Dla ich urody warto  
zostać bibliofilką
wybór: E. Gliszczyńska, O. Kass, tekst: M. Pawlak  
zdjęcia: serwisy prasowe firm

i półek     na książki

Biblioteczka mała, drewno  
malowane oraz bejcowane  
i lakierowane, 101x26x93 cm

Liatorp, płyta wiórowa, pilśniowa i sosna  
foliowane oraz malowane, 96x37x214 cm

Chcieliśmy stworzyć spokojną jasną kompozycję 
sprzyjającą relaksowi i czytaniu. Wybraliśmy regał  

z przeszklonymi drzwiczkami w kolorze białym,  
by wyglądał lekko. Fotel jest tradycyjny,  

w pokrowcu w delikatną pepitkę. Do tego 
lampa – dyskretna i elegancka.

ZAKOrZEniOnE  
W trADyCji

Madie, sosna (z odzysku) malowana  
i lakierowana, 92x36x183 cm

Maison, malowana i patynowana  
topola, 90x35x200 cm

Britney, lakierowana sosna i sklejka,  
szkło bezpieczne, 85x35x189 cm 

Luna, sosna, sklejka,  
płyta MDF malowane i patynowane,  
103x36,5x200 cm

Figaro, kolekcja Bella rosa, drewno  
i płyta meblowa lakierowane i patynowane, 
85x35x200 cm

Anzys.pl 790 zł

Dller 950 zł

Wobeline.pl 2999 zł

Karestyle.pl 1949 zł

Mebel4you.pl 699 zł

Centrum Witek 1509 zł

Biblioteczka, seria Księżniczka,  
drewno (brzoskwiniowe i dębowe)  
oraz płyta MDF malowane,  
180x45x210 cm, 2499 zł, 
Grandluxuryplaza.pl;  
fotel Ektorp jennylund,  
w zdejmowanym pokrowcu 
bawełnianym (Sågmyra), 

    499,99 zł, iKEA; 
lampa podłogowa 
Bollnas, podstawa 
– stal chromowana 

i drewno (orzech), 
abażur z tkaniny, 
Markslojd, 305 zł, 
Mlamp.pl 

iKEA 999 zł

jysk 599 zł

tEn ZEStAW KOSZtUjE   3304 zł
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Ujmują prostą formą i ładnym rytmem podziałów. Ale to nie wszystko. Mają jeszcze  
tę zaletę, że dopasowują się do różnych klimatów wnętrz. nowojorski loft,  
włoska elegancja, skandynawska prostota – w każdym znajdą swoje miejsce

Authentico Zick Zack, palisander  
lakierowany, 60x30x150 cm 

Factory, jodła  
lakierowana i metal malowany, 
86x36x181 cm

Pasują do siebie

Wybraliśmy dla Was

nOWOCZEśni śWiAtOWCy

Letter Case, płyta MDF lakierowana 
na wysoki połysk, 90x28,5x185 cm

Bestå, foliowana płyta wiórowa,  
pilśniowa, fronty – szkło hartowane  
w aluminiowej ramie, 240x40x256 cm, 
drabinka inreda, 95 zł

na kółkach, drewno z odzysku  
i metal, 116x45x210 cm

Molena, płyta MDF  
lakierowana na wysoki połysk, 
200x35x200 cm

regał new Folk, płyta laminowana  
i MDF, 125,6x32,8x157,6 cm, 899 zł,  
Meble VOX; leżanka toni, imitacja  
skóry, stal chromowana, 175x65x94 cm, 
1299 zł, Moma Studio; lampa podłogowa 
Floss, stal chromowana, drewno, abażur  
z tkaniny, technolux, 273 zł, iroiro.pl;  
pled Felicia, akryl, 59,99 zł, iKEA

regał i lampa to czysta geometria. Żeby nie zrobiło się  
sztywno, zestawiliśmy z nimi leżankę o miękkiej linii.  
jest biała, więc powstał mocny kontrast. Dzięki niemu 
uniknęliśmy kompozycyjnej nudy. Całość ożywisz kolorowymi 
grzbietami książek i drobiazgami ustawionymi na regale.  
Pled w żywym kolorze też będzie ładnym akcentem. 

Lupo, orzech olejowany,  
72x36x150 cm

ricca, drewno klejone i metal,  
wielkość modułu: 40x30x40 cm

iKEA 1200 zł
Secretlife.pl 3500 zł

Karestyle.pl 2630 zł

Moma Studio 2249 zł

Decolor3392 zł

CzerwonaMaszyna.pl 1653 zł

Karestyle.pl 1742 zł

jysk 369 zł

Adresy sklepów i firm na stronie 94

Canon, płyta MDF fornirowana  
(orzech amerykański), szkło hartowane,  
123x38x183 cm

Agata Meble 2299 zł

tEn ZEStAW KOSZtUjE   2530 zł
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nie znoszą konkurencji. najlepiej się prezentują, gdy mają  
wokół siebie przestrzeń i nie są przytłoczone nadmiarem książek  
oraz bibelotów. Wtedy trudno przejść obok nich obojętnie

inDyWiDUALiśCi

Wybraliśmy dla Was

Pasują do siebie
W pałacowym stylu z przymrużeniem oka. Przy regale  
w złotej ramie postawiliśmy „ludwika” – z gładką tapicerką,  
by nie męczył nadmiarem dekoracyjności.

regał rokoko, drewno paulowni, 
111x29,2x231 cm, Kare Design,  
3484 zł, Karestyle.pl;  
fotel, drewno, tkanina obiciowa 
(do wyboru kilka rodzajów), 
62x45x95 cm, od 395 zł,  
Akant-stylmeb.pl 

regał Book 
tower, stal  
malowana  
proszkowo, 
40x40x156 cm

Półka Largo,  
płyta meblowa  

okleinowana folią 
„Finish” (kolor – śliwa 

wallis), 151,5x30x40 cm

Kolorowe Półeczki Fioletowe, 
lakierowana płyta MDF (do wyboru 
różne kolory), 60,5x60,5x10,5 cm

Półka  
nono 03,  

płyta MDF  
lakierowana  

na wysoki połysk, 
50x30x180 cm

Kubik Optic,  
plastik, 40x40x40 cm  
(model z drzwiczkami,  
823 zł)

intterno.pl 4250 zł

Glamstore 280 zł

Karestyle.pl 1405 zł

Black red White 279 zł

Zoomzoom.pl 704 zł

iKEA 139,99 zł

Półka Lack, 
płyta  
wiórowa  
i pilśniowa 
pokryte  
farbą akrylową, 
30x28x190 cm

Adresy sklepów i firm na stronie 94

tEn ZEStAW KOSZtUjE   3879 zł


