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A we wnętrzu 
wiosna!

Piękne elementy wyposażenia 
wnętrza w żywych kolorach 

zawitały również  
w Lamps&Co. Na wiosnę  
ta polska firma proponuje 

oryginale dodatki do pokoju 
dziecięcego, przedstawia 

duży wybór uroczych  
lamp utrzymanych  

w pastelowej tonacji bieli, 
różu i niebieskiego albo  

w intensywnych barwach. 
Oprócz oświetlenia dostępne 

są również eleganckie 
dodatki, takie jak pufy, 

poduszki, narzuty na łóżko 
oraz piękne zasłony.  

www.lampsandco.pl

ŚwIeCĄCe 
„nasiona”
Capsula Pendant Light to zaprojektowana przez 
Lucie Koldovą wisząca lampa, składająca się  
z dwóch przenikających się form, tworzących jedną 
całość. Kształt tego przedmiotu przywołuje na myśl 
strukturę komórek lub nasion. Zewnętrzna powłoka 
wykonana jest z przezroczystego szkła, natomiast 
wewnętrzna może mieć kolor: żółty, fioletowy, szary 
lub niebieski. www.luciekoldova.com

AtmosferA 
zAmknIętA w szkle

Lampa, która tworzy naprawdę 
wyjątkową atmosferę. Wykonana 

została z ręcznie dmuchanego, 
 przydymionego szkła. Elegancka 

szarość idealnie współgra zarówno  
z wnętrzem sypialni, jak i przestrzeni 

biurowej. Możliwość regulacji natężenia 
światła jest jej dodatkowym atutem. 

www.muuto.com

ProstotA
elegAnCjI
W myśl zasady „mniej 
znaczy więcej” firma 

LAUFEN stworzyła 
umywalkę, którą charakteryzuje 

zarówno niezwykła prostota  
i uniwersalność, jak i najwyższa 

elegancja. Ta szwajcarska marka o ponadstuletniej tradycji 
współpracuje z wieloma wyśmienitymi artystami, aby swoje 
produkty uczynić czymś więcej niż użytkową ceramiką 
łazienkową. www.laufen.com

wIosenne zAPAChy
„Kryształ Górski” to najnowszy model lamp zapachowych francuskiej marki 
Lampe Berger Paris, dostępny w trzech stonowanych odcieniach: brązowym, 
koralowym i białym. Flakon wykonany z satynowanego szkła nawiązuje do 
charakterystycznych form minerału o nazwie będącej nazwą wzoru lampy.  
Dla miłośników oryginalnych nut zapachowych marka przygotowała  
na wiosnę nowe esencje, jak choćby soczysta „Wiśnia”. 
www.lampeberger.com.pl 
www.sklep.rosenthal.pl

W każdym pomieszczeniu, w którym mieszczą się shuttersy Jasno, 
dzieje się coś niezwykłego. Od okien łazienkowych aż do całego 
domu lub nawet hotelu, stosując produkty Jasno, możesz stworzyć 
swój własny, niepowtarzalny klimat. Okiennice Jasno to więcej niż 

tylko osłony przeciwsłoneczne. Używając shuttersów, zmienisz każde 
pomieszczenie w wyjątkowe miejsce. Masz także pełną swobodę  
w wyborze koloru, odmiany drewna, szerokości lamel i ich wykończenia.

www.jasnoshutters.pl

odkryj wsPAnIAły efekt shuttersów jAsno 

m a g a z y n t r e n d y . p l m a g a z y n t r e n d y . p l

heAtwAVe, grzejnIk w formIe 
ŚCIennego ornAmentu 
Zaprojektowany przez firmę Jaga we współpracy z Jorisem  
Laarmanem. System modułów wykonanych z syntetycznego be-
tonu pozwala stworzyć urządzenie grzewcze idealnie dopasowane 
gabarytami i mocą cieplną do wielkości ogrzewanego pomiesz-
czenia. W podstawowej wersji dostępny jest w kolorze jasnosza-
rym matowym oraz czarnym matowym. Producent: Jaga (Belgia), 
dystrybutor: Jaga Polska Sp. z o.o.

funkCjonAlnoŚć I estetykA w dueCIe
Połączenie wanny z umywalką. Ta ergonomiczna konstrukcja oferuje najwyższy komfort 
użytkowania. Produkt ma zintegrowane funkcje, takie jak zdolność do kontrolowania 
zarówno temperatury wody, jak i jej ciśnienia za pomocą jednego przycisku. 
Wbudowane głośniki umożliwiają natomiast odtwarzanie muzyki z telefonu 
komórkowego lub urządzenia przy jednoczesnym delektowaniu się kąpielą.
www.desnahemisfera.si


