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Sielsko, anielsko – ale z wyczuciem.  
Zdobiony kredens gra pierwsze skrzypce.  
Aby nie przyćmić jego urody, formy stołu 
i krzesła są proste. Biel dodatków rozświetli 
wnętrze, dodając mu skandynawskiego szyku   

TEN ZESTAW  KOSZTUJE2917 zł

Pasują do siebie

Wybraliśmy dla Was

Wzorce kolonialne 
Witryna Kare Design Cabana, 
może równie dobrze pełnić  
funkcję niewielkiej biblioteczki, 
lakierowana topola, 174x96x45 cm,  
CzerwonaMaszyna.pl  

3356 zł

W stylu 
walijskim
Sosnowe  

drewno  
posłużyło  

do wykonania 
kredensu  

z otwartymi 
półkami. Barwiony 

naturalnym 
woskiem  

lub farbą akrylową, 
208x119x49 cm, 

Dller.pl

Folkowo 
Kredens KRM-3 oferowany jest w różnych kolorach: od białego, 
przez jasne tonacje drewna, po ciemny odcień orzecha  
bolońskiego, z górnym wieńcem ozdobnym lub prostym, szuflady 
na prowadnicach rolkowych, 200x160x50 cm, Anzys.pl  

Oszczędność formy 
Dzięki prostej linii oraz szlachetności materiału  

(lite drewno) może uzupełnić meble niemal  
w każdym stylu. Półki – oprócz jednej zamontowanej 
dla stabilności – można rozmieścić według uznania. 

Witryna Hemnes również w opcji szaro-  
lub czarnobrązowej, 197x90x37 cm, IKEA 

999 zł

Rustykalnie 
Regał Madie z miejscem na wino (zmieści się  

aż 45 butelek) i specjalnym uchwytem  
na kieliszki zamontowanym w „suficie” górnej 

szafki, 112x190x52 cm, Mebel4u.pl  

Romantyczne inspiracje 
Stylowa witryna z kolekcji Różanej 
(kwiaty ręcznie malowane!) została 
wykonana według XIX-wiecznego 

wzoru, 155x60x30 cm, Artdecor24.pl  

Zapomniany „babciny” mebel 
wraca do łask – elegancki 
i pakowny ozdobi wnętrze 
oraz rozwiąże problem 
przechowywania. Różnorodność 
stylów, rozmiarów i cen 
ułatwia wybór

KREDENSy 
I WITRyNy

roozycji
do jadalni

Kredens KRM-6, 200x160x50 cm, 1993 zł, 
Anzys.pl; moździerz beżowy 0,6 l, 199 zł, 
Famaré.pl; kosz Candles, 16x16x13 cm,  
36 zł, LeeLu.pl; stół kuchenny Łukasz, 
105x60x76 cm, 245 zł, Sklep.meble.pl;  
krzesło bukowe, 234 zł, Fameg; patera  
Malva, 124 zł, Wobeline.pl; zestaw  
puszek Cake, 86 zł, Scandidecor.pl

Szlachetna 
elegancja 
Ten mebel  
składa się  
z nadstawki, 
98x155x 
x36,5 cm, 
i komody, 
90,5x155,5x
x51 cm, kolekcja 
z drewna 
czereśniowego 
Orland, BRW

3612 zł

1993 zł

2299 zł

1779 zł

2499 zł

649 zł
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Równowaga  
symetrii 
Szklane półki  
po obu stronach  
szuflad dodają meblowi 
lekkości i wdzięku.
Można kupić komodę 
Kaspian BRW  
(oprócz widocznej  
na zdjęciu wenge,  
jeszcze palio i szary),  
a także zamówić 
oświetlenie półek  
(189 zł), płyta wiórowa,  
112x143x40,5 cm,  
Sklep.meble.pl

Wiejskie 
nastroje 

Regał wiszący 
Luna jest  

kremowo- 
-brązowy,  

przy czym  
ciemne 

powierzchnie 
oraz rogi  

są przecierane, 
106x27x10 cm, 

Armonia.pl  

Stół, 160x80 cm, 1020 zł, półka,  
88x28x95 cm, od 710 zł, Boutique  
Pierrot; lampa Fisherman, 160 zł,  
Miviena.pl; krzesło Victoria, 399 zł,  
Meblepumo.pl; deska barlinecka,  
exclusive dąb szczotkowany  
espresso, 214 zł/m2, E-budujemy.pl

TEN ZESTAW  KOSZTUJE2503 zł

Nowoczesny kompakt 
Gablota i szafka, płyta MDF, dostępna w wersji 
prawej lub lewej, 102x111x37 cm, Mebel4u.pl  

W stronę natury 
Pojemny mebel o wymiarach 
142x124x42 cm wykonany  
z litej sosny, Leksvik, IKEA  

Szykowna  
klasyka  
Witryna Jamaica 12, 
Paged Meble 
to 3 w 1: szafka,  
komoda  
i miniwitryna, 
idealna  
do niewielkiego 
pomieszczenia, 
płyta meblowa  
i okleina naturalna,  
94,6x40x117,6 cm,  
Agata Meble  

Pasują do siebie

SZAFKI, PóŁKI 
I KOMODy
Formy stylizowane zachwycą  
miłośników klimatów rustykalnych,  
bardziej współczesne odnajdą się  
nawet we wnętrzach minimalistycznych.  
Łączy je funkcjonalność i uroda  

Prowansalski styl można 
przełamać, np. nowoczesną 
lampą czy krzesłem z tworzywa. 
To odświeży jadalnię,  
nie ujmując jej przytulności
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Praktyczność po skandynawsku 
Bufet Liatorp na wszelki wypadek ma otwór  

na kable w tylnej ściance, gdy więc się opatrzy w roli 
mebla kuchennego lub do jadalni, może pełnić 

funkcję stolika pod RTV, 145x48x87 cm, IKEA  

940 zł

1319 zł

699 zł

1895 zł

1299 zł

899,99 zł

Wybraliśmy dla Was

opracowanie: D. Jaworska, zdjęcia: serwisy prasowe firm

Nowoczesne kuchnie: więcej przestrzeni, 
większy komfort, większa funkcjonalność

Peka Sp. z o.o., Jasin, ul. Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz

www.peka.plRE
KL

A
M

A


