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Targi wyposażenia wnętrz

Saloni Milano kwiecień 2011
Właśnie zakończyły się najbardziej prestiżowe targi w branży wyposażenia
wnętrz, odbywające się co roku wiosną w Mediolanie. W tym roku w ramach
targów wyposażenia wnętrz odbyły się również targi oświetlenia Euroluce
i targi wyposażenia biur SaloneUffic. Spieszymy donieść, jakie były
wrażenia naszego architekta wnętrz i jakie zarysowały się główne tendencje
w dekoracji i wyposażeniu wnętrz. W tym roku bardzo nam przypadły do
gustu lekkość, prostota, naturalność i dobry design . Mamy nadzieję, że
te i inne nowoczesne meble oraz modne wnętrza zagoszczą już wkrótce
w domach naszych klientów.
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Tendencje we wnętrzach
W najbliższym sezonie będą królować wnętrza z pozytywnymi wibracjami: jasne i proste, optymistyczne i przytulne - sprzyjające relaksowi. Meble w odcieniach bieli
i kolorach natury, ożywione energetycznym zastrzykiem
zieleni, żółci, różu i fioletu. Meble wypoczynkowe są
proste, bardzo wygodne, w stonowanych kolorach ziemi.
Pozostałe elementy wyposażenia mają lekką, ażurową
konstrukcję; czasem są wręcz z przeźroczystego materiału lub z dodatkiem aluminiowych elementów.
Projektanci bawią się zestawianiem materiałów syntetycznych (plastik, aluminium, akryl) z ciepłym, swojskim
drewnem. Producenci stawiają na dobry, prosty design,

W najbliższym sezonie będą królować
wnętrza z pozytywnymi wibracjami:
jasne i proste, optymistyczne i
przytulne - sprzyjające relaksowi
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Jasne gatunki
drewna (oczywiście
pochodzenia
europejskiego, bo
świadomie chronimy
lasy tropikalne!)
królują w najnowszych
kolekcjach mebli
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ale bez kompromisu jeśli chodzi

widocznych uchwytów. Działają na

o solidność i rzemiosło wykonania.

zasadzie zatrzasków lub ukrytych

Dodające lekkości meblom akrylowe

podcięć we frontach.

lub szklane nóżki czy oparcia są mile

Jasne gatunki drewna (oczywiście pocho-

widziane zarówno w stołach, szaf-

dzenia europejskiego, bo świadomie

kach, krzesłach a nawet w łóżkach.

chronimy lasy tropikalne!) królują

Sporo jest propozycji lekkich, często

w najnowszych kolekcjach mebli.

wiszących, półek, regałów – speł-

Lasy i natura były inspiracją dla

niających funkcje bibliotek, szafek

wielu projektantów – tak powstał ten

RTV. Zabawa proporcjami, asymetrią,

przepiękny okrągły dywan, niskie

materiałami i kolorem. Szafki i szu-

szklane stoliki na kółkach czy białe

flady najczęściej nie mają żadnych

regały poniżej.

W domu otwartym na nowe trendy wnętrzarskie nie może zabraknąć roślin doniczkowych. Ich żywa zieleń przepięknie
skomponuje się z białymi i drewnianymi
meblami.
Optymistyczne, barwne akcenty, ale wszystko
blisko natury - przytulnie i nieformalnie.
To są wnętrza stworzone do komfortowego życia i relaksu.

Euroluce - Oświetlenie
Ekologia i oszczędzanie energii to obecnie dominujący kierunek w branży
oświetleniowej. Pojawiają się coraz
doskonalsze i wydajniejsze źródła światła
– w technologii LED, oczywiście. Oprawy
oświetleniowe są dostosowywane do
ledowych źródeł światła. Lampy są proste,
architektoniczne, bez zbędnych ozdób.
Kinkiety tworzą klimat, „malując” światłem
kompozycje lub wzory na ścianach.
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Optymistyczne, barwne
akcenty, ale wszystko
blisko natury - przytulnie
i nieformalnie. To są
wnętrza stworzone do
komfortowego życia i
relaksu

A czego na targach nie
znaleźliśmy

Tegoroczne targi pokazują, że będzie
W nadchodzącym sezonie odkładamy

wokół nas optymistycznie, komfor-

do szuflady pomysły na wnętrza

towo i zgodnie z naturą. Ciekawe,

w ciemnym drewnie wenge i innych

które z propozycji światowej stolicy

egzotycznych gatunkach – tego

mody i designu spodobają się

na targach praktycznie w ogóle

i zadomowią u nas, w kraju nad Wisłą

nie było widać. Od kilku lat modny

w sezonie 2011/2012? ■

styl glamour w czerni i złocie także
był w zaniku. Nieliczni producenci
pokazywali swoje kolekcje w kolorze
czerwonym bądź niebieskim.
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