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S
Hasło przewodnie marcowego wydania biuletynu 
to ponadczasowy minimalizm. Coraz częściej kładziemy nacisk 
na minimalistyczny styl otaczających nas przedmiotów, 
ale równie intensywnie poszukujemy ponadczasowych rozwiązań, 
które posłużą nam na lata. 

Dziś, gdy dystrybucja i import międzynarodowy stoją pod
znakiem zapytania, szukamy tego co polskie, europejskie, co
cechuje gwarancja jakości i niezawodności. Tym nurtem
kierowałyśmy 
się również przy doborze asortymentu produktów i miejsc, które
chcemy pokazać Ci w tym wydaniu.  

                                                                    
                                                                 Miłej lektury,

Marlena Kalisiewicz
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pokój. Słowo, za którego znaczeniem tęskni dziś
chyba każdy z nas. W dobie niepewności, strachu,
który wydawałoby się został za nami po ostatnim
lockdownie, dziś daje o sobie znać ze zdwojoną siłą. 
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PONADCZASOWY

“Perfekcję osiąga się nie wtedy, gdy nie można już
więcej nic dodać, lecz wtedy, gdy nie ma czego odjąć.”

Antoine de Saint-Exupery

#minimalizm

____________________________________



DETAL

DODATKI SKUPIONE NA MIĘKKOŚCI  FORMY 

Lampa Cassini stanowi wyróżniającą się oprawę oświetleniową,

ponieważ jej górny panel zapewnia światło zarówno w górę, 

jak i w dół, uwydatniając szczegóły projektu, nadając miękką

atmosferę w otaczającej przestrzeni. Lampa ma wbudowany panel

LED z dyfuzorami, dając miękkie oświetlenie.

UMAGE to duńskie słowo oznaczające "podejmowanie wysiłku". To

także miejsce, 

w którym piękne duńskie wzornictwo spotyka się z przystępną ceną,

wysokiej jakości materiałami i prawdziwą troską o środowisko

naturalne. Natura jest podstawową inspiracją dla wszystkich

projektów w UMAGE, a jej obecność zauważysz w kształtach, kolorach,

materiałach, a czasem nawet w funkcjonalności mebli i oświetlenia.

www.umage.com
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DESIGN
Kraina angielskiej elegancji Buster + Punch.

Lampy wiszące, na które chcemy zwrócić uwagę są wykonane z litych
metali i kamienia oraz wykończone charakterystycznym wzorem
radełkowania - detalami w postaci śrub monetowych. 

Do wykończenia mamy wybór spośród czterech rodzajów takich jak: steel, brass, gun metal oraz black. 

UWAGA:  podczas zamówienia łatwo przeoczyć fakt, że żarówka nie stanowi integralnej części zestawu z
lampą, należy ją dodać jako osobną pozycję w zamówieniu. 
. 
www.busterandpunch.com D
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Komoda Sorella pochodząca z kolekcji Manao marki FONDU to uniwersalny mebel,

pełniący funkcję przechowywania przedmiotów oraz zaskakiwania swoją formą w

aranżacjach wnętrz domowych lub biurowych. Słowo Sorella w języku włoskim oznacza  

„,siostra”  i jest to młodszy odpowiednik otwartych komód Fondu, które 

w połączeniu z nią tworzą harmonijny, doskonale skomponowany zestaw.

Minimalistyczna bryła, subtelne, dopracowane detale oraz różnorodna kolorystyka

sprawiają, że mebel znajdzie zastosowanie w dowolnej aranżacji.

DESIGN
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www.fondu.store
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Mimi Vases to malutka pracownia ceramiczna mieszcząca się w Gdańsku,
założona przez Mimi - Milenę Wójcik. Czym się charakteryzuje? Tworzeniem
rzeźbiarskich wazonów o organicznych, surowych formach, inspirowanych naturą i
starożytną ceramiką. 

Mimi dąży do tworzenia harmonijnych kształtów wyrabianych ręcznie. Każda
kolejna forma jest poszukiwaniem czegoś nowego, kontrą wobec
zracjonalizowanej i przewidywalnej zmechanizowanej rzeczywistości.

DESIGN

www.miloohome.pl D
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STYL JAPANDI
japoński minimalizm i skandynawski funkcjonalizm

Prostota form oraz wszechobecny zachwyt nad naturalnym pięknem materiałów. Wzorem

Japończyków i Skandynawów chcemy żyć bliżej natury, urządzać wnętrza naturalnymi materiałami,

sięgać po wykonane ręczne, rzemieślnicze dodatki i akcesoria, dające codziennej przestrzeni unikalny

charakter. Czym charakteryzuje się ten zdobywający w Polsce popularność styl?

Surowe drewno, ceramika, kamień, plecionki i makramy, lniane i bawełniane płótno - to wszystko nie tylko

pięknie starzeje się wraz upływem czasu, ale też buduje wyjątkowy klimat. Wnętrza japandi sprzyjają

relaksowi, wypoczynkowi, są bezpretensjonalne i ponadczasowe. Ciepłe naturalne odcienie brązów, beży,

złamanej bieli czy szarości nie męczą naszych zmysłów i harmonijnie łączą różne elementy wzornicze.

Człowiek od tysięcy lat żyje w otoczeniu Natury. Przez większość tego czasu mieliśmy do czynienia z przyrodą:

lasem, górami, rzekami, polami, łąkami. Nasze oczy przywykły do barw ziemi, piasku, kamieni, skał, śniegu, gliny,

kory drzew, suchych liści. Do dziś ta paleta barw przez większość z nas odbierana jest jako przyjazna, kojąca,

relaksująca. W otoczeniu barw ziemi i naturalnych barw materiałów chętnie spędzamy czas, dobrze się

czujemy, lepiej odpoczywamy. D
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STYL JAPANDI
japoński minimalizm i skandynawski funkcjonalizm

Japoński minimalizm

Niewielkie, skromnie wyposażone wnętrza, typowe dla Japonii to wypadkowa wielukulturowych,

społecznych i geograficznych zjawisk. Filozofia zen, dopatrywanie się piękna w prostych, ale

szlachetnych przedmiotach codziennego użytku, takich jak naczynia do picia herbaty, życie w

niesamowicie zagęszczonych metropoliach Japonii, na terenach, gdzie niezmiennie zagrożeniem są

trzęsienia ziemi-wszystko to składa się na minimalistyczny styl, który fascynuje ludzi daleko poza

granicami Kraju Kwitnącej Wiśni.

Skandynawski funkcjonalizm

Skandynawia to region o surowych warunkach klimatycznych. Ludzie by przeżyć w tak nieprzyjaznym

środowisku, by uprawiać ziemię, polować na zwierzęta, łowić ryby musieli stawiać na proste, solidne,

niezawodne narzędzia i sprzęty. Zazwyczaj sami też je wykonywali. Stąd niemal wpisane w skandynawskie

DNA zamiłowanie do rozwiązań prostych, praktycznych, niezawodnych w każdych warunkach. Ta filozofia

widoczna jest po dziś dzień w tamtejszym wzornictwie łączącym prostotę form, doskonale rozwiązane

funkcje i ponadczasowość.

Minimalizm można rozumieć także jako świadome ograniczanie ilości posiadanych rzeczy, pozbywanie się

tego, co zbędne, niedopasowane do naszych aktualnych potrzeb. O korzyściach płynących z eliminacji z

naszego życia bałaganu i nadmiaru pisze w swoich książkach Japonka, Marie Kondo, znana na całym

świecie propagatorka decluteringu. Selekcja, eliminacja i uporządkowanie naszego stanu posiadania to nie

tylko sposób na uproszczenie życia i zyskanie wolnego czasu, ale także na ograniczenie nadmiernej

konsumpcji i odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

oferta.moodstories.com.pl/trend-japandi D
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DESIGN

Kenchikka należy do linii lamp inspirowanych architekturą i geometrią.

época powstała z inicjatywy Sonii Pueche i Jaime Mato, dwojga artystów z Madrytu

mieszkających w San Lorenzo de El Escorial.

 

Ich wyroby ceramiczne są w 100% wykonywane ręcznie, inspirowane otaczającą ich

naturą, zgodnie z estetyczną koncepcją wabi-sabi.

 

Glina i drewno to główne elementy, które nadają formę ich organicznym i

niepowtarzalnym dziełom. 

www.epocaceramic.com D
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DESIGN

EGG-TABLE

to nietypowe połączenie tkaniny i chromu. 

Dostępny w niestandardowych materiałach i wykończeniach.

Na realizację tego wyjątkowego stołu czeka się do 8 tygodni.

Minimalizm dzięki niemu nabiera zupełnie nowego znaczenia!

www.privatiselectionem.com
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HOSPITALITY
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TYMinimalizm prosto ze Szwecji 

BANK HOTEL

Wielki, ale intymny. Historyczny, ale współczesny. Bank Hotel to lekcja

uzupełniających się kontrastów na rozległym nabrzeżu Sztokholmu.

Mieszczący się w budynku z początku XX wieku, który niegdyś był bankiem,

na nowo wyobraża sobie swoje dostojne otoczenie jako miejsce, w którym

można upamiętniać chwile, a nie liczyć monety.

strona 23

Charakterystyczny budynek w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji w Sztokholmie, zaledwie kilka kroków od nabrzeża i najlepszych sklepów,

życia nocnego i kultury, jakie Sztokholm ma do zaoferowania. Teraz został starannie odświeżony jako tętniący życiem, gościnny hotel butikowy i

miejsce spotkań, łącząc intrygujący design, bogatą historię i pełną wdzięku obsługę, aby stworzyć coś niezwykłego.
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Arsenalsgatan 6, ukończony w 1910 r. pod

koniec okresu secesji, miał wiele wcieleń,

ale to właśnie jego pierwotna rola jako

banku odcisnęła na budynku najbardziej

trwałe piętno.

Hotel Bank rozpoczął działalność w 1910 r.

jako siedziba spółki bankowej Södra

Sverige. Zaprojektowany jako śmiała,

nowoczesna interpretacja renesansowego

pałacu, architekt Thor Thorén połączył

elementy ekstrawagancji art-deco z

tradycyjną solidnością, jakiej oczekuje się

od siedziby banku.

W ciągu swojego istnienia budynek był

siedzibą wielu banków, a następnie pełnił

funkcję hali wystawowej firmy Orrefors, a

nawet biblioteki prawniczej. Każdy z

lokatorów odcisnął swoje piętno, czego

dowody można dostrzec w całym budynku.

Te historyczne elementy (masywne

podwójne drzwi z brązu przypominają o

pierwotnym przeznaczeniu budynku)

zostały złagodzone łagodniejszymi i

subtelniejszymi akcentami projektowymi -

szklany sufit w głównej sali bankowej,

obecnie restauracji Bonnie's, ma 6 metrów

wysokości, zalewając wnętrze światłem i

eksponując elegancką niebiesko-zieloną

sztukaterię kolumn wspierających.

Przywracając hotel do życia, zadbano o

zachowanie wszystkich oryginalnych

elementów, prezentując je jednocześnie w

świeżej, nowoczesnej estetyce.
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11 ekskluzywnych kategorii pokoi, w tym 6 kategorii

apartamentów, oferuje wszystko, od poszukiwań relaksu po

rozpieszczanie. 

Wszystkie pokoje łączą miękką, naturalną paletę kolorów z

elementami wystroju w stylu art déco, które przywołują na myśl

połączenie historii i nowoczesności budynku.

Wiosną tego roku w Hotelu Bank rusza Executive Breakfast,

nowa międzynarodowa i wyjątkowa koncepcja śniadaniowa w

Sztokholmie. 

Rozpocznij dzień w najlepszy możliwy sposób, korzystając z

ekskluzywnego menu à la carte w naszym salonie na dachu,

skąd roztacza się niezwykły widok na Sztokholm. Dostępne od

16 maja do 28 sierpnia.

www.bankhotel.se
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