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Natura w domu
Wzornictwo inspirowane 
kamieniami naturalnymi 
na dobre zagości 
w naszych wnętrzach. 

W trendzie są materiały z nieregularną, 
wyczuwalną strukturą w kolorach 
zaczerpniętych z natury, w których 
otoczeniu lepiej się wypoczywa.                                                                                                                   

Relaks

Poduszka Aedan, 50 x 30 cm
45.90 zł 

Umywalka 
nablatowa Lara 
389.00 zł 

Mural  
egzotyczne  
liście  
400 x 280 cm 
599.00 zł

Poduszka Leya 
beżowa i szara 
49.90 zł/szt 

Poduszka  
z guzikiem  
Vintage  
35.50 zł

Panele podłogowe 
dąb Tanganika 
89.99 zł/m2 

Lampa 
Bordesley 
209.00 zł/szt

Stołek 
barowy 
229.00 zł/szt

Palma Waszyngtonia 
robusta, 120-130 cm
249.00 zł 

Bateria 
umywalkowa  
Stone  
549.00 zł 

Misa ceramiczna
Śr. 45 cm
88.99 zł 

Cytrus mix  
W. 110 cm  
289.00 zł

Fotel Timea, 2 szt 
749.00 zł

Mural Boho,  
400 x 280 cm 
599.00 zł 

Dom jest naszą oazą. Na co dzień powinien dawać poczucie bezpieczeństwa 
i spokoju, dlatego w 2023 roku będziemy stawiać na przytulne wnętrza, 
które zbliżają nas do natury. W trendzie są ciepłe odcienie drewna, 
które w połączeniu z kamieniem i dodatkami z naturalnych surowców 
i materiałów, takich jak ceramika, wiklina, bawełna i len tworzą nastrojowe 
wnętrze. Coraz częściej będziemy sięgać po duże okazy egzotycznych roślin: 
daktylowców, palm, cytrusów, juk i szorstkowców, które są żywą dekoracją 
i równocześnie wprowadzają zdrowy mikroklimat.

Rośliny XXL
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Ciepłe odcienie słonecznych kolorów wzrastają na popularności, przede wszystkim jako 
kolor ścian i zasłon, świetnie sprawdzą się też na drobnych elementach dekoracyjnych. 
Pekan, czyli kolor miodowej musztardy, doda wnętrzom witalności i sprawi że będą 
bardziej przytulne. Dobrze komponuje się z kolorami ziemi, czyli brązami, beżami 
i zieleniami oraz dodatkami w barwie klasycznego i rdzawego złota.

Mural Summer
400 x 280 cm 
599.00 zł

Poduszka Vintage  
40 x 40 cm
39.90 zł/szt

Lampa Treviso
W. 145 cm
429.00 zł 

Wazon ceramiczny  
W. 39 cm 
99.99 zł

Tapeta winylowa 
Patchwork
53 x 1000 cm
95.90 zł

Farba ceramiczna Magnat 
miodowy amber, 2,5 l 
99.98 zł

Tapeta winylowa  
na flizelinie, 53 x 1000 cm 
88.90 zł

Zasłona Alenya 
140 x 280 cm 
135.00 zł/szt 

Emalia  
olejno-alkidowa, 0.25 l  
14.99 zł

Osłonka doniczki  
Śr. 24 cm
29.99 zł

Zlewozmywak granitowy  
z baterią, 53 x 40 x 20,3 cm 
1079.00 zł

Mural Verta
400 x 280 cm
599.00 zł

Lampa wisząca 
Lagri, W. 120 cm 
226.00 zł

Zaakcentowane w słonecznym 
odcieniu ściany szybko wzbogacą 
wnętrze i sprawią, że będzie 
odbierane jako ciepłe i przytulne.

Zasłony, poduszki, pledy, dywany 
w kolorze miodowej musztardy to 
śmiały akcent, który rozświetli wnętrze 
urządzone w stonowanych kolorach. 

Ściana 

Tkaniny

Pekan 

Słoneczny kolor

Obraz Dzban, 30 x 40 cm
44.90 zł/szt
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Kinkiet Piega  
W. 57 cm  
329.00 zł

Dozownik mydła 
Belluno, W. 14 cm 
59.00 zł

Osłonka szklana 
Ismena, 13 x 17 cm 
21.99 zł

Umywalka nablatowa 
Lum-10, 40 x 10 x 40 cm 
999.00 zł

Mural Wzgórza 
500 x 280 cm 
799.00 zł

Wazon szklany 
Dalila, W. 25 cm 
48.88 zł

Wazon szklany 
Dalila, W. 20 cm 
39.88 zł

Aria Jumper  
Śr. 18 cm  
16.90 zł

Ceramiczna
Śr. 15 cm
22.99 zł

Stripes  
Śr. 14 cm 
24.90 zł

Panel ścienny tapicerowany  
Jaśmin 96, 180 x 56 x 20 cm 
125 zł/szt

Lamel na f ilcu 
akustyczny  

265 x 40 x 13 cm 
159.00 zł

Grzejnik 
łazienkowy 

Elipto
47 x 9 x 180 cm 

1296.00 zł

Symetryczne żłobienia nadają
powierzchniom głębię i rytm.

Ryflowanie równie dobrze prezentuje się na małych przedmiotach
dekoracyjnych takich jak wazony czy osłonki oraz dużych
powierzchniach – glazurze czy panelach ściennych.

Osłonki

Oświetlenie 
Żarówka 

dekoracyjna 
125 x 164 cm  

59.00 zł

Lampa wisząca Tokio, W. 128 cm 
199.00 zł

Lampa wisząca Tokio, W. 125 cm 
349.00 zł

Glazura Larchwood 
30 x 11 x 90 cm 
179.00 zł/m2

Ryfle 
Modne w ostatnim czasie rytmiczne cięcia, tworzące symetryczny, przestrzenny wzór 
sprawiają, że dotychczas płaskie i nudne powierzchnie nabierają głębi. Ryfle nie tylko 
dynamizują i nadają ciekawego designu ale mają też zastosowanie użytkowe – lamele 
świetnie sprawdzą się do wydzielania stref w mieszkaniu. To uniwersalny wzór, który 
dobrze komponuje się z każdym wnętrzem – od nowoczesnego po rustykalne. 
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Stacja 
pogodowa
799.99 zł 

Kamera  
bezpieczeństwa 
879.00 zł 

Inteligentne 
gniazdo  
elektryczne
79.00 zł 

Lampka biurkowa  
z funkcją ładowania 
smartfona 
299.00 zł 

Inteligentna 
głowica 

termostatyczna
409.00 zł 

Szyna  
z reflektorami Snow
379.00 zł 

Nawilżacz  
i oczyszczacz
powietrza 
315.00 zł 

Nawilżacz  
do olejków 
eterycznych 
139.00 zł 

W smart home do stworzenia nastroju wykorzystuje się 
elementy sensoryczne takie jak zapach i światło. System 

szynowy oświetlenia pomoże w szybkiej zmianie nastroju 
w pomieszczeniu z domowego biura na miejsce do relaksu. 

Inteligentne rozwiązania analizują 
czynniki środowiskowe i pomagają  
w ergonomicznym ogrzewaniu domu.

Nastrój

Ciepło

Mural Black 
Marble  

400 x 280 cm
599.00 zł

Lampa Klemens  
W. 110 cm  

149.00 zł

Lamel 
275 x 17 cm 
179.00 zł 

Smart home
Coraz bardziej zanika bariera między światem cyf rowym a f izycznym, dlatego 
w 2023 roku będziemy wybierać sprytne rozwiązania, które mają poprawić nasz 
komfort życia w domu oraz wpłynąć na nastrój. W wyborze urządzeń smart home 
będziemy kierować się funkcjonalnością i designem, docenimy szczególnie te, które 
łączą kilka zastosowań. 

Inteligentne wnętrze
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Dodatkowe informacje

Więcej zdjęć:

Natura
w domu Pekan Ryfle Smart

home
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