
RAPORT 
WZORNICZY 2018 

KARTELL FIAM 
FIAM KARTELL 

MAGIS 

DURAVIT CARL HANSEN & SON ALIVAR GAN 



Fotel Valentina, Diabla 

WIELKIE 
ŚWIĘTO 
DESIGNU 

Mediolańskie targi iSaloni to 
najważniejsze wydarzenie w świecie 
designu i wyposażenia wnętrz.  
 
W tym roku wystawiło się na nich 

ponad 1 800 firm, a odwiedziło 
prawie pół miliona zwiedzających.  
 
Targom towarzyszyło niemal 500  
dodatkowych wydarzeń i wystaw 
w całym Mediolanie.  

Fotel Valentina, DIABLA 

CAPPELLINI Goes Gipsy 
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Fotel Seku, 
MOROSO 

Dobra koniunktura 
powoduje, że firmy 
znów próbują, 
eksperymentują. 
 
To dobry czas dla 
designu. 
 
TOMEK RYGALIK, RYGALIK STUDIO 

Targi i branża mają się świetnie – po kilku 

latach zachowawczego spokoju, widać 

wyraźne ożywienie.  
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NOWE 
TECHNO-
LOGIE 

 Projektanci mają nowe pomysły na to, jak łączyć technologię  
z przedmiotami codziennego użytku i jak wypuścić ją poza ramy 
dotykowych ekranów. Niezwykłą wystawę Hidden Senses na Zona 
Tortona przygotowało Sony. Przedmioty stawały się interfejsem 
sterującym urządzeniami, ekrany udawały naturalne drewno  
i kamień, a pomieszczenie reagowało na to, co mówimy i jak się 
poruszamy.  
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Hidden  Senses, SONY 

Hidden Senses, SONY 4 

Znajdziesz w salonach 
GALERIA WNĘTRZ i KOMA 

https://youtu.be/DziZamGvqzw
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Panuje duży eklektyzm  
– z jednej strony mamy druk 
3D, ale też powrót do 
rzemiosła. Widzimy 
wspaniale obrobione 
drewno, skóry – to 
ewidentnie praca 
rzemieślników i małych 
manufaktur. 
 
MARTA NIEMYWSKA, GRYNASZ STUDIO 

 

RENESANS 
RZEMIOSŁA 

 

CARL HANSEN & SON 

VOLA 

GIORGETTI 

AXOR 5 

Znajdziesz w salonie 
ERNEST RUST 

Znajdziesz w salonach 
ALEOTTI i BODO 

Znajdziesz w salonie 
NAP 



ORGANICZNE 
FORMY 

 

Kształty w tym roku są 
bardzo przyjazne. Jest dużo 
łuków, dużo obłych 
elementów. Design 
przestaje być agresywny, 
staje się ludzki.  
 
ANNA WOJCZYŃSKA, VIS A VIS 

 

Sofa Palau, EXTETA 

Fotele Botolo, ARFLEX 

Stolik Magma, FIAM 
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Znajdziesz w salonie 
AKSONOMETRIA 



DESIGN BLIŻEJ 
CODZIENNOŚCI 

 

Krzesło Dento, CAPPELLINI 

Designerzy przypominają sobie, że mebel 
po prostu powinien być funkcjonalny. Na 
tegorocznych targach można było 
zauważyć wielkie nazwiska i wielkie marki 
koncentrujące się na funkcjonalności  

i uwzględniające budżet na mebel,  
a niekoniecznie na dzieło sztuki.  

Topowe marki koncentrują 
się na produkcie, a nie na 
zadziwianiu spektakularnymi 
rzeźbami. 
 
TOMEK RYGALIK, RYGALIK STUDIO 

 

Water Candy, ZUCCHETTI 
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Znajdziesz w salonie 
BODO 



Horoscope, MISSONI 

Włosi kierują 
swoją atencję  
i produkty na 
rozwijające się 
rynki, m.in. Chiny.  
 
TOMEK RYGALIK, RYGALIK STUDIO 

 

PATRZYMY  
NA WSCHÓD 
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Na iSaloni 2018 
liczyły się przede 
wszystkim dwa 

naturalne materiały: 

kamień i drewno. 
Szkło nabrało 

kolorów, laminaty 
coraz wierniej 

naśladowały naturę, 

a metal występował 
w wielu wcieleniach: 

złota, miedzi,  
w głębokim odcieniu 

tytanu, ale też  
w matowych 

tonacjach rdzy. 
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Sonar, LAUFEN 

Balloon, FLOU 
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KAMIEŃ 
Naturalny kamień pojawiał się 

na blatach stołów, stolików oraz 

wysp kuchennych i szafek 

łazienkowych, w panelach  

na ścianach, a także na 

frontach mebli. Z kamienia może 

być wykonana wanna, a nawet 

szezlong.  
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Stół Convivio, ALIVAR 

CATTELAN ITALIA 

ANTONIO LUPI 

Marble Wing, DRAENERT 
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Znajdziesz w salonie 
GALERIA WNĘTRZ 

Znajdziesz w salonie 
ITALMEBLE 

Znajdziesz w salonie 
AKSONOMETRIA 



DREWNO 
Nie wychodzi z mody,  

a producenci prezentują  

je w wersji niemalże sauté  
– nieoszlifowane, porowate, 

nierówne. Wszystko po to, by 

wydobyć jego naturalne piękno. 

W tym roku dominowały 

szlachetne gatunki drewna,  

jak dąb, orzech oraz palisander, 

głównie w satynowym 

wykończeniu. Widoczną 

tendencją jest także odejście  

od jasnych odcieni drewna,  

na rzecz miodowych, jak również 

ciemnych, czekoladowych 

tonacji.  
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Atlante, PORADA 

Decant, RIVA 1920  

Krzesło Jin, OFFECCT 
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BIO- 
PLASTIK 

Powrót do natury szczególnie 

zaskakiwał u marek, które słynęły 

do tej pory z kreatywnego 

zastosowania plastiku,  

jak np. Kartell. 
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Niespodzianką od Kartella są 
bioplastiki, tworzywo pochodzenia 
roślinnego. Można je połączyć  
z grafenem – w tej formie będzie 
równie trwały jak wykorzystywane 
już przez markę tworzywa sztuczne. 
 
MICHAŁ MAZUR, TRENDNOMAD.COM 

 

KARTELL 
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Znajdziesz w salonach 
KOMA i GALERIA WNĘTRZ 



SZKŁO 
Transparentne, kolorowe, 

przybierające ciekawe formy.  

Szkło zastosowanie znajduje  

nie tylko jako dodatek do 

mebla, ale również  jako jego 

część składowa. Przeszklone 

witryny, stoliki, lampy, półki 

widoczne były na wielu 

ekspozycjach. 
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Aulos, DITRE ITALIA 

Puro, CALLIGARIS 

Magique, FIAM 
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Znajdziesz w salonie 
GALERIA WNĘTRZ 

Znajdziesz w salonie 
AKSONOMETRIA 



TKANINY 
Wciąż obecne są pluszowe 

welwety, jednak tkaniny 

nabierają więcej szorstkości  

i charakteru. Splot podkreślany 

jest kolorem, melanż jest 

wyrazisty, niekiedy wręcz 

przechodzi w kratkę. Choć nie 

widać tego gołym okiem, 

tkaniny wykorzystują technologię 

– na różne sposoby są 

zabezpieczone przed 

zabrudzeniami i łatwe do 

czyszczenia. Widoczna jest 

również, zwłaszcza w 

sypialniach, obecność tkanin 

naturalnych, np. gniecionych 

lnów.  
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Fotel Overdrive, ARKETIPO 

MAGIS 14 



WZÓR 
Towarzystwem dla organicznych 

kształtów były wzory. W 

większości geometryczne, 

niekiedy w klimacie vintage. 
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Kartell JJ, KARTELL 

Botany, KVADRAT 

Celia, MINIFORMS 
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Znajdziesz w salonie 
NAP 

Znajdziesz w salonach 
GALERIA WNĘTRZ i KOMA 

Znajdziesz w salonie 
NAP 

SW2, FRATELLI BOFFI 



SPLOTY 
Plecionki, siatki, ażury. W tym 

roku kolorowe, przeskalowane, 

wszechobecne.  
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SIKA DESIGN 

Fotel Mbrace, DEDON 

Leżanka Day Trip, 

MOROSO 
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Znajdziesz w salonie 
WILLOW HOUSE 

Znajdziesz w salonie 
AKSONOMETRIA 



Crate, NATUZZI 

FAKTURA 
Design przemawia nie tylko  

do naszego wzroku, ale i dotyku. 
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Jak nigdy wcześniej liczyła 
się FAKTURA: szorstkie, 
wyraziste w dotyku 
powierzchnie. Takie były 
tkaniny, uchwyty baterii  
i pokrętła w piekarnikach, 
strukturalne powierzchnie 
frontów i blatów  
w kuchniach.  
 
MICHAŁ MAZUR, TRENDNOMAD.COM 

 

ETHIMO 
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Znajdziesz w salonie 
WILLOW HOUSE 



ZŁOTO 
Podczas targów iSaloni złoto 

miało zdecydowanie swoje pięć 

minut sławy. Widoczne jako 

dodatek, dekoracja, a nawet 

pełna forma, brylowało 

niemalże na każdym stoisku. 

Popularne tonacje to nie tylko 

żółte złoto, ale też odcienie 

miedzi i mosiądzu, jak również 

postarzane, spatynowane.  
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Wienerbox THONET 

Bwave, FLOU 

18 
Znajdziesz w salonie 

ITALMEBLE 



ŁĄCZENIE 
MATERIAŁÓW 

Producenci poczuli chęć do 

zabawy w skojarzenia. Łączą  

ze sobą pozornie niepasujące 

do siebie materiały, tworząc 

produkty zaskakujące  

i zapadające w pamięć.  

Tkanina ze skórą, rattan  

z drewnem, kamień z metalem. 

Poplątały się nie tylko barwy,  

ale i faktury.  

To, co nowe jest we wnętrzach, to 
połączenie materiałowe. Nawet  
w obrębie jednego produktu stosuje  
się kilka materiałów, np. plastik  
z kamieniem. W meblach pojawiło się 
połączenie minimalizmu z 
rzemieślniczym traktowaniem 
materiałów. Łączy się tkaniny o bardzo 
grubych splotach i mocne, wyraźne 
tekstury, jak drewno czy glina. Są one 
traktowane rzeźbiarsko. 
 
DARIA BURLIŃSKA, SZARA/STUDIO 

 

Avedon, IVANO REDAELLI 

Immagine, TONIN CASA GrandLife, ETHIMO 
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W tym roku podczas iSaloni 
zastosowana została paleta ziemi  
i kamieni, terrakotowa, błękit 
jasnoniebieski, paleta lasu oraz 
szarości. To, co jest moim zdaniem 
nowością, to użycie beżu, ale  
w sposób bardziej nowoczesny,  
w połączeniu z bielą,  
z drewnem. 
 
 
DARIA BURLIŃSKA, SZARA/STUDIO 

 
KOLORY 

MISSONI 20 



CZER 
WIEŃ 

Wiodącym trendem jest 

czerwień, podana we wszelkich 
odcieniach – od bordo, po koral. 

Jest często dominantą całej 

aranżacji i doskonale prezentuje 

się  towarzystwie szarości, czerni, 

a nawet pudrów. 

 

Elipse, ZANOTTA 

Penelope, NATUZZI 
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ANTONIO LUPI 
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Znajdziesz w salonie 
NAP 

Znajdziesz w salonie 
NATUZZI 



ŻÓŁTY 
I ORANŻ 

Tegoroczna paleta barw  

prezentowana podczas iSaloni 

przywodzi na myśl słoneczną, 

ciepłą jesień. Mocno widoczne 

są soczyste oranże oraz żółty 

kolor w różnorodnym wydaniu. 

Sofa Vuelta Dining 

WITTMANN 

Marwari Milj, HÄSTENS 
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Znajdziesz w salonie 
HÄSTENS 



SZMARAGD 
I SZAFIR 

Elegancki i szykowny kolor 

niebieski można było spotkać 

niemalże na każdym stoisku 

podczas iSaloni. Modne tonacje 

to błękit, granat czy 

ultramaryna. Nie zabrakło 

również zieleni, która 

ugruntowała sobie mocną 

pozycję w świecie wnętrz. 

Horizon, ALIVAR 

KARTELL 
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Znajdziesz w salonach 
KOMA i GALERIA WNĘTRZ 



RÓŻ 
Delikatny, pudrowy, ale też 

intensywny i wpadający  

w brzoskwiniowe odcienie. 

Różowy kolor był obecny  

w ofercie wielu producentów. 
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Krzesło Noli, ZANOTTA 

Sofa Kllint, CARL  HANSEN & SON 

Łóżko Grand Soho, SMANIA 
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Znajdziesz w salonie 
NAP 

Znajdziesz w salonie 
NAP 

Znajdziesz w salonie 
GALERIA WNĘTRZ 
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SCAVOLINI 
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INTUICJA 
GOTOWANIA 

Do kuchni śmiało wkroczyła 
elektronika. To, co z pewnością 
będzie dominować  
i wpłynie na zmianę podejścia 
użytkowników do życia w kuchni, to 
możliwość sterowania urządzeniami  
z dowolnego miejsca, w którym 
jesteśmy. Wystarczy mieć do 
dyspozycji smartfon z aplikacją  
(np. piekarnika).  
 

MACIEJ KARPIAK, NUUUN KITCHENS 

 

MIELE 

TouchSure, ELECTROLUX 
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Znajdziesz w salonach  
ERNEST RUST,  
ARINO HOUSE, 
ART DECO,  
NOLTE 



W kuchni dużo się dzieje. Mieszają 
się nie tylko smakowite zapachy,  
ale również barwy i faktury.  
Na frontach dominują matowe 
struktury oraz drewno z widocznym 
usłojeniem. Ze ścian zniknęły płytki 
na rzecz funkcjonalnych laminatów.  
Na blacie pojawia się kamień  
– strukturalny lub odwrotnie,  

z bogatym połyskiem. Koniecznie  
w połączeniu z drewnem!  

 

LABORATORIUM  DOBREGO SMAKU 

Filigno, TEAM7 

CESAR 

27 Znajdziesz w salonie 
AKSONOMETRIA 



EUROMOBIL 

Aliant, STOSA 

SCAVOLINI 

VENETA  
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Znajdziesz w salonie 
GALERIA WNĘTRZ 



ŁA 
ZIEN 

KA 
Łazienki już od dawna są częścią 

reprezentacyjną mieszkania.   
Do pokojów kąpielowych przechodzą 

materiały z salonów i sypialni, 
pojawia się plastik, szkło  

i transparentny akryl.  
 

DARIA BURLIŃSKA, SZARA/STUDIO 

 

Frame, SCAREBEO 

29 
Znajdziesz w salonach 
ALEOTTI i BODO 



Elle, CIELO GESSI 

AXOR 

Łazienki przestały być monochromatyczne 

i sterylnie białe. Widać dużo koloru i to nie 

tylko w szafkach, które wyglądem mocno 

zbliżają się do mebli salonowych. Kolorowa 

bywa również ceramika, a także 

przyciemnione lub zabarwione szkło kabin 

prysznicowych. Warianty kolorystyczne 

baterii obejmują wiele metalicznych 

odcieni. 
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Znajdziesz w salonach 
ALEOTTI i BODO 

Znajdziesz w salonie 
ALEOTTI 



 
  

 

A
X
O
R 

LAUFEN KALDEWEI ALAPE 

W łazience eksperymentuje się  

z materiałami – ceramika niekiedy jest 

kompozytem, wanna może być 

wykonana z kamienia, a umywalka ze 
szkła. 

IL PARALUME MARINA AXOR 
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Znajdziesz w salonach 
ALEOTTI, BODO, 
GALERIA WNĘTRZ 



Scavolini 

 
Łazienka pełni czasem rolę 
buduaru, a szafka łazienkowa wraz 
z umywalką i lustrem – toaletki.  
Jest też otwarta na inne funkcje: 
wanna znajdzie swoje miejsce  

w sypialni, a w pokoju kąpielowym 
znajdzie się przestrzeń na mini-
siłownię. 

XSquare, DURAVIT 

SCAVOLINI 
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Znajdziesz w salonie 
ALEOTTI 
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Float, TEAM7  

33 
Znajdziesz w salonie 
AKSONOMETRIA 



PIĘKNO 
WYPOCZYNKU  

Sypialnia staje się równie 

elegancka jak salon. Na pierwszy 

plan wysuwa się łóżko z dużym, 

dekoracyjnym wezgłowiem. 

Idealne do ustawienia również  

na środku pomieszczenia,  
niczym ozdoba.  

 

Kenobi, BONALDO 
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PORZĄDEK 
Z KLASĄ 

Rezygnacja z mebli skrzyniowych na rzecz garderób to widoczny trend,  
który z roku na rok rośnie w siłę. Propozycje do garderób obfitują w funkcjonalne 
systemy akcesoryjnie (w tym wspomagane elektrycznie). Nieodzowne są duże 
przeszklenia, oświetlone wewnątrz barwą złota i elegancka, metaloplastyczna 

czerń. 

FLOU 

CATELAN ITALIA 

CATELAN ITALIA 35 



MEBLE 
TAPICEROWANE 

Producenci stawiają na wielkie, rozłożyste, 
modułowe kanapy, z różnorodnymi 
elementami, w tym szezlongami. To 
centrum domowego wszechświata. 
Siedziska przyjmują rozmiar XXL i swoją 

głębokością wymuszają przyjęcie pozycji 
półleżącej.  

Hug, ARFLEX 

36 



Kolekcja Lan, GAN 

Ławka Flow, JAB ANSTOETZ 

Shift, OFFECT 

Widać przeciwstawne tendencje – z jednej 

strony meble schodzą do poziomu 

podłogi, sprzyjają nieformalnemu 

odpoczynkowi. Z drugiej – można było 

obejrzeć wiele sof i foteli opartych na 

nóżkach lub lekkich optycznie 

konstrukcjach.  
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Znajdziesz w salonie 
AKSONOMETRIA 
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Kanapom i fotelom towarzyszą 

liczne stoliki – niskie i często 
okrągłe, o dekoracyjnych, 
kolorowych blatach i nóżkach.  

 

Stół Gong Terazzo, CAPPELLINI 

Moai, MISURA EMME 

Magma, FIAM 
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Znajdziesz w salonie 
AKSONOMETRIA 

Znajdziesz w salonie 
GALERIA WNĘTRZ 



STOŁY 
 

Stoły przyjmują organiczne kształty – blaty stają się 

okrągłe lub owalne. Na niejednym stoisku widać było 
nawiązanie do stołów znanych z azjatyckich restauracji,  

z wewnętrznym kręgiem wyróżnionym kolorem lub 
materiałem, a niekiedy rzeczywiście stanowiącym 

odrębną, ruchomą część. 

Stół Radar, ALIVAR 

Stół Ala, MISURA EMME 
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Znajdziesz w salonach 
GALERIA WNĘTRZ 

Znajdziesz w salonach 
GALERIA WNĘTRZ 



OUT 
DOOR 

Granice między domem a jego 

otoczeniem nie są wyraźne, a od 

mebli outdoorowych wymaga 

się, żeby wyglądały równie 

efektownie jak te we wnętrzach. 

Mają też pełnić te same funkcje 

– więc są wśród nich wygodne 

kanapy, szezlongi, stoły. 

Twins, EXPORMIM 
40 Krzesła Solid, MANUTTI 

Znajdziesz w salonie 
MILOO HOME 



DZIĘKUJEMY  
ZA UWAGĘ 

 


