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Dżungla
udomowiona

Monstera, pnącze
rodem z lasów
tropikalnych,
o wielkich charakterystycznych liściach, stała
się symbolem modnego trendu we wnętrzach;
występuje na tapetach, tkaninach, ceramice,
poduszkach. Podobnie jak w dżungli, z której
pochodzi, doskonale czuje się w towarzystwie
przedmiotów wykonanych z naturalnego
drewna. Bez większego problemu możemy ją
uprawiać w domu, bo nie jest zbyt wymagająca,
a jej ogromne liście będą oryginalną ozdobą
każdego wnętrza. 

Miejska dżungla to trend efektowny i łatwy
do uzyskania: lubi głęboką zieleń, różne gatunki
drewna, wyraźne wzory roślinne i zwierzęce,
efektowne rośliny doniczkowe i naturalne
materiały. Znakomicie komponuje się z czernią,
bielą i beżem. Stanowi doskonałe antidotum dla
wszystkich zmęczonych gwarem wielkich miast,
bo spełnia marzenia o bliskim kontakcie z naturą. 

1. Osłonka na doniczkę z serii Jungle, różne wzory i wielkości,
beton. Od 39,90 zł. 

2. Osłonki na doniczki z serii Jungle, różne wzory i kolory,
ceramika. Od 29,90 zł.

3. Dekor BOSCO, zielony, 20x20 cm. 46,98 zł/szt. 
(kod: 45800776)

4. Panel szklany MANHATTAN5, S 50-250 cm, W 40-70 cm.
433 zł. (kod: 45594304)

5. Storczyk Dendrobium. Od 32,90 zł. 
6. Parasol plażowy, różne kolory, ∅250 cm. 79 zł.
7. Krzesło ogrodowe JOY, różne kolory, S50 cm G 43 cm, 

W 81 cm. 299 zł.
8. Butelkowiec Pachira aquatica, od 69 zł. 

Monstera dziurawa Monstera deliciosa. Od 21,50 zł.
9. Poduszka, bawełna/poliester, 45x45 cm. 29,90 zł 

(kod: 45787770)
10. Obraz ROCA CREAM, 50x70 cm. 287 zł/szt. (kod: 45791662)
11. Osłonki na doniczki z serii Jungle, różne kolory, ceramika. 

Od 19,90 zł.
12. Kanwa TYGRYS, 70x100 cm. 299,90 zł. (kod: 45796975)
13. Deska kuchenna MANHATTAN3, 25x35 cm. 35 zł/szt.

(kod: 45631124)
14. Blat kuchenny, drewno teakowe niewykończone, 

62x302 cm. 1285 zł/szt. (45580003)
15. Wentylator stojący, drewno, W 140 cm. 45 W. 

279 zł. (kod: 45850336)
16. Lampa wisząca ROPE, 2x12W. 165 zł. 

(kod: 45696014)
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