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NOWOŚCI I TRENDY
10 Zielone światło
Kolor roku 2017!
12 Cytaty z przeszłości
Design podróżuje w czasie
14 Kod kreskowy
Kochamy desenie w paski
16 Dobrze się składa
Od poduszki do stołu
– origami wciąż inspiruje
18 Wysokich lotów!
Nie ma wiosny bez ptaków
20 Wszystko,
co najmodniejsze
Intrygujące zestawienia
kolorów i materiałów
42 Dobre, bo polskie
Projekty wyróżnione
w plebiscycie Must Have
46 Ładne kwiatki
Żywe rośliny doniczkowe

54

to obecnie jeden
z najważniejszych trendów
wnętrzarskich
146 Gorączka złota
Moda na złote sztućce
178 Domowy odlot
Lampa jak klatka dla
ptaków – ale otwarta!

AKADEMIA DESIGNU
34 Hiszpański dla
początkujących
Design z krainy flamenco:
najciekawsze projekty,
najlepsi projektanci
38 Mistrzowski poziom gięcia
Historia firmy TON

PRZEWODNIK D&W
50 Ściąga z forniru
Ile możliwości daje okleina

WNĘTRZA
54 Współczesny smak
Luksusowa rezydencja
w stonowanej kolorystyce
68 Nowe art déco
Najpiękniejszy apartament
Europy 2016 r. według jury
prestiżowego International
Property Awards
82 Industrial podwawelski
Krakowski loft – nie loft,
czyli nowy typ wnętrza
96 Jak nastroić apartament?
Warszawskie mieszkanie
na wysokim poziomie.
Zobacz, jak się żyje
w drapaczu chmur
108 Wspólny mianownik
Jak pogodzić wymagania
kobiety i mężczyzny,
minimalizm i przytulność?
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NIERUCHOMOŚCI
122 Dobre mieszkanie
niedaleko centrum
Grunt to lokalizacja. Ten
warunek spełniają wybrane
propozycje deweloperów
126 Mieszkaj jak Hugh Grant
W luksusowym hotelu
nad samym morzem

ROZWIĄZANIA
128 Stoliczku, rozmnóż się
Dlaczego zamiast jednego
stolika kawowego
ustawiamy kilka
138 Włączniki do każdego
wnętrza
Szeroki wybór w wielu
stylach
148 Biel z akcentem
Kropla koloru
w białej kuchni
152 No i posprzątane...
Przegląd nowoczesnych
odkurzaczy, które sprzątają
za nas
156 Klasyczna piękność
Stylowe sprzęty dodają
romantyzmu łazience
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162 Ujdzie jej to na sucho
Tapety z technologią
Wet System – rewolucyjny
patent na łazienkową
ścianę

MIEJSCA
132 Pogassi Kudlička Gallery
Nowy adres na wzorniczej
mapie Warszawy.
Tu sztuka spotyka się
z designem
z najwyższej półki
142 Restauracja Halka
Zakopiańskie motywy
splecione ze stylem
alpejskiego kurortu

162

i designu mogą zobaczyć
w najbliższym czasie?
168 Z ostatniej chwili
Nowości godne uwagi
175 Oglądamy, podziwiamy
...i uczestniczymy
w premierach oraz
jubileuszach

OKIEM EKSPERTA
44 Ile możesz zaoszczędzić,
angażując architekta
Felieton Izy Gemzały,
architektki wnętrz
176 Adresy architektów
Polecane pracownie

AKTUALNOŚCI
30 Sezon na wydarzenia
Co miłośnicy sztuki
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