ZAKUPY/ krzesła
LUBISZ STYL PAŁACOWY CZY RACZEJ
STONOWANĄ KLASYKĘ? MARZY CI SIĘ COŚ
EKSTRAWAGANCKIEGO, CZY TĘSKNISZ
ZA NATURĄ? WYBIERAMY KRZESŁA.
NIE TYLKO MODNE.

SIEDZENIE
WYGODNE

1.

2.

3.

TEKST: BEATA MAJCHROWSKA ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE

Versailles MuMMy
Chair, krzesło do karmienia
niemowląt (specjalne ułożenie
oparcia) z mahoniu,
tapicerowane jedwabiem,
ok. 632 euro,
THE FRENCH BEDROOM,
frenchbedroomcompany.co.uk

➻

4.
5.

w PaŁaCu / BEZ ZMIAN

Świat się chyba skończy, kiedy ludwiki wyjdą z mody, ale na razie
trzymają się mocno. Stylowy mebel do siedzenia, poza tym że
wprowadza do wnętrz klimat i styl, ma w sobie coś, za czym tęskni
nie tylko nasza romantyczna dusza, ale i nasz kościec – sprężynowe
siedzisko. Nikt niczego lepszego nie wymyślił, jeśli chodzi o komfort.
Jeśli więc widzimy przed sobą mebel, który ma widoczne i regularne
w kształcie wybrzuszenie, znaczy to, że godny jest spróbowania.
Oczywiście wiele firm idzie na kompromis cenowy i wypełnia
siedzenia piankami, ale warto o sprężyny zapytać zaraz na początku
rozmowy. Zanim zakochamy się w ludwiku od pierwszego wejrzenia. •

1. ProVeNCal hearT Chair, do sypialni, ręcznie rzeźbione, ok. 329 euro,
THE FRENCH BEDROOM, frenchbedroomcompany.co.uk 2. FiliGree, tkanina
obiciowa, 351 zł/m, ARDEKO, ardeko.pl 3. GreGory, z litego drewna ręcznie
rzeźbionego, 4150 zł, CANTORI, heban.pl 4. drewNo i leN Gold 3, drewniane,
z lnianą tapicerką, 561 zł, INDIGO DECOR, indigodecor.pl 5. bourboN diNiNG
Chair, pokryte aksamitem krzesło inspirowane meblami z dynastii Burbonów,
1770 euro, BRABBU, brabbu.com

96 | CZERWIEC 2016

KeNT, krzesło może być obite
luksusową skórą lub tkaniną,
od ok. 4750 zł,
DV HOME COLLECTION,
heban.pl
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heriTaGe, rama krzeseł
z drewna bukowego,
tapicerka skórzana
i tkaninowa wykończona
kedrą, ok. 4500 zł,
SELVA, selva.com

aNdy, krzesło
przypominające
formą fotel uszak,
z jesionowego
drewna,
PORADA, nowość,
porada.it

6.

➻
1.

1. CoasTal liViNG, z nakładką dębową, 650 zł, ADB FURNITURE, adbfurniture.com 2. ibis,
krzesło w aksamitnej tapicerce, 1220 euro, BRABBU, brabbu.com 3. double zero – oparcie
i siedzisko to dwa idealne koła, metalowa podstawa, nowość marki MOROSO, atakdesign.pl 4. diVa,
z delikatnie zakręconym oparciem, rama z jesionu, ok. 1500 euro, POLTRONA FRAU, sf96.pl
5. KaNsas, z syntetycznej skóry, nawiązuje do stylistyki kowbojskiej z II poł. XIX wieku, 1140 euro,
BRABBU, brabbu.com 6. FloreNCe, z litego drewna bukowego, do wyboru różne tkaniny obiciowe,
od 1000 zł, MEUBLES DE CHARME, meublesdecharme.com.pl

Nowa / KLASYKA

Czyli bez wielkich szaleństw, bogatych rzeźbień czy złoconych
nóżek. Podstawowy materiał to solidne drewno i równie wytrzymała
tapicerka – głównie skóra, także eko, i aksamit. Jeśli chodzi
o kształty, to nowością są zapożyczone od modnych
w ostatnich latach foteli uszaków charakterystyczne wygięcia
oparcia (Porada, Brabbu) i ostrzejsze kolory tkanin obiciowych.
Włoski Moroso poszedł w krwistą czerwień, a francuski Meubles
de Charme – w cytrynę i malinę. Szczególnie efektownie wyglądają
czyste barwy obić, jeśli siedziska są pikowane. •

STRZELCZYK MEBLE
ROK ZAO¿ENIA 1990

MANUFAKTURA LUKSUSOWYCH MEBLI TAPICEROWANYCH

5.

2.
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3.

4.

PRACOWNIA I SHOWROOM WARSZAWA-BIELANY: UL. ARKUSZOWA 134, TEL.: 505 130 940, 602 251 050

www.strzelczykmeble.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓPRACY ARCHITEKTÓW WN}TRZ

shell, różne
wykończenia,
od 2799
do 3849 zł,
BROSS ITALY,
mellowform.com

1.

➻

6.

5.
2.

NowoCzesNe
z FiNezJĄ

4.

Wygodne krzesło to nie tylko miękkie i dobrze wyprofilowane
siedzisko, ale też ergonomiczne oparcie. A to wcale nie musi być
nudne. Sporo ostatnio ciekawych ażurów: francuski Fermob
proponuje dwa wpatrzone w siebie aniołki, a Anglicy z Touched
Interiors – języki ognia. Jednak wszystkich przebił Philippe Starck,
który wymyślił krzesło będące fuzją trzech krzeseł stworzonych
przez wielkich modernistów. Wyszło ciekawe poplątanie. •

1. eJ-2wa, krzesła
tapicerowane tkaniną
marki Kvadrat,
nowość z targów
Salone del Mobile,
ERIK JøRGENSEN,
800 euro, erik-joergensen.com
2. bill, krzesło
ma siedzisko
z bejcowanego
dębu, jest odporne
na niepogodę – może
stać na tarasie, NOLA,
nola.se
3. PassioN, projekt
Philippe’a Starcka,
siedzisko wyłożone
skórą (lub tkaniną),
1025 euro, CASSINA,
atakdesign.pl

3.
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7.

4. CalliTa, z poliuretanu i aluminium, inne kolory: biały i czarny, 2200 zł,
INFINITI DESIGN, heban.pl 5. aNGe, nowa wersja flagowego krzesła
1900, odświeżona przez Jean-Charlesa de Castelbajaca, oparcie z aniołkami,
siedzisko ozdobione fragmentem wiersza, 1399 zł, FERMOB, meblefermob.pl
6. MasTers Philippe’a Starcka jest hybrydą trzech krzeseł uznawanych
za ikony dizajnu, stworzonych przez Arne Jacobsena, Eero Saarinena i Charlesa
Eamesa, a do tego wariacją na temat Thoneta w plastiku, 710 zł, KARTELL,
kartellshop.pl 7. area51, całe krzesło z polipropylenu, nadaje się też na taras,
530 zł, CALLIGARIS, calligaris.biz 8. FlaMe Chair, oparcie z malowanej stali
w kształcie płomienia, 3800 euro, touchedinteriors.co.uk

www.optisofa.eu

TiP Toe,
krzesło
na stalowej
ramie, wyłożone
miękką pianką
i tapicerowane
ekoskórą,
ok. 2890 zł,
BONALDO,
heban.pl

Salon ﬁrmowy Optisofa:
Park Handlowy Janki
Pl. Szwedzki 3
Raszyn k/Warszawy
tel. +48 33 876 42 32
mail: info@optisofa.eu

Meble firmy OPTISOFA
dostępne w sieci salonów

8.

Mood, krzesła z drewna tekowego,
oparcia na aluminiowej ramie oplecione
odpornym na wodę i promienie UV
tworzywem Tricord, TRIBÙ, tribu.com

6.
1. Ch88, słynne krzesło zaprojektowane przez Hansa J. Wegnera w 1955 roku, ma finezyjnie wygięte
oparcie, CARL HANSEN & SON, carlhansen.com 2. JuNe, oparcie ze sklejki, siedzisko – z elastycznej
pianki, nowość z targów mediolańskich, ZANOTTA, zanotta.it 3. K2, subtelne nawiązanie do góralskiej
tradycji rzemieślniczej, proj. Tomek Rygalik, 1100 zł, PAGED COLLECTION, pagedcollection.pl
4. MaJordoMo, krzesło do sypialni autorstwa singapurskiego dizajnera Nathana Yonga, z funkcją
wieszaka, GEBRUEDER THONET VIENNA, gebruederthonetvienna.com 5. brera, z litego drewna
dębowego, 998 zł, homegardenart.pl 6. asPero, oparcie z forniru w odcieniach dębu albo orzecha
do wyboru, siedzisko może być pokryte skórą licową lub tkaniną, od 449 zł, pagedcollection.pl 7. shell,
ergonomiczne siedzisko i oparcie, drewno orzechowe, od 3300 zł, BROSS ITALIA, mellowform.com

7.
4.

1.
2.

➻

3.

5.

ProsToTa drewNa

Prostota, ale i... jego giętkość. Meble wyginane pod działaniem pary
wodnej robi się od ponad półtora wieku i wygląda na to, że nigdy
nie wyjdą z mody. Nie tylko słynne thonety, ale też inne klasyki
dizajnu, takie jak krzesło CH88 (fot. 1) Hansa Wegnera, które znowu
powróciło do łask i fabryk. Prawa do jego produkcji ma duńska marka
Carl Hansen & Son. Będziemy mogli więc kupować te superwygodne
i ponadczasowo piękne meble nie tylko w antykwariatach. My też
mamy swoje klasyki – to krzesła firmy Paged. Najmłodsze dziecko,
stworzone przez Tomka Rygalika, gięte jest na modłę thonetów, ale
kształtem oparcia i skośnie ustawionych nóg nawiązuje do góralskich
siedzisk. Trzymamy kciuki, żeby się przyjęło! •

102 | CZERWIEC 2016

