
W stylu art deco podstawą jest wrażenie elegancji i pewnej tajemniczości, którą wprowadzają precyzyjnie dobrane 

meble i unikalne elementy dekoracyjne. W takim wnętrzu nic nie jest przypadkowe, każdy przedmiot ma w sobie duszę. 

Klasyczne drewno o ciemnym wybarwieniu jak orzech, teak czy inne egzotyczne 

gatunki, drewno efektownie wybarwione na czarno, elementy 

mosiądzu, kamienia, stylowe przeszklenia – wszystko to 

tworzy klimat glamour, charakterystyczny dla art deco. 

Męczy cię nadmiar przedmiotów, kolorów i detali? Lubisz 

szarości, metal, beton i chłodne w wyrazie wnętrza? Styl 

industrialny jest właśnie dla Ciebie. Najważniejsza jest 

w nim przestrzeń, brak podziałów, jak najmniej ścian 

i elementów zakłócających poczucie wolności. 

Odpowiednie oświetlenie podkreśli wrażenie lekkiego 

chłodu i neutralności a powierzchnie w odcieniach szaro-

ści, antracytu, bieli i czerni sprawią, że wnętrze wyda się 

bardziej przestronne. Cegła, beton, stal, szkło i naturalne 

drewno – to materiały i powierzchnie, które współtworzą 

styl industrialny. Idealnie harmonizuje z nimi struktura 

powierzchni Sandpearl (SD). 

NOWA KOLEKCJA BLATÓW PFLEIDERER

STYLE WE WNĘTRZACH 2020
- TRENDBOOK PFLEIDERER
Trendy w aranżacji wnętrz nie miały jeszcze nigdy tak wielu twarzy, jak w obecnych 

dynamicznych czasach. Niezależnie od tego, czy wybierzemy przytulny i tradycyjny 

trend naturalny, nieco surowe i chłodne wnętrze industrialne, czy też elegancję 
w klimacie art deco - każdy z nich ma swoje charakterystyczne cechy. 
Wybierając odpowiednie elementy wykończenia, kreujemy własną, 
niepowtarzalną przestrzeń.

Rekomendacje produktowe Pfleiderer dla stylu naturalnego.

Rekomendacje produktowe Pfleiderer dla stylu industrialnego.

Rekomendacje produktowe Pfleiderer dla stylu art deco.

TREND NATURALNY

TREND INDUSTRIALNY

ELEGANCJA W TRENDZIE ART DECO

INSPIRATIONS 
CLOSE TO YOU

Każdy z modnych w tym sezonie, ale 

jednocześnie ponadczasowych trendów, 

ma swoje charakterystyczne cechy. 

Wybierając odpowiednie elementy wykończenia, 

stworzymy własną, 

niepowtarzalną aranżację 

wnętrza.

W najnowszym TrendBooku firmy Pfleiderer znajdziecie nie tylko najbardziej aktualne propozycje wzornicze, ale także 
liczne inspiracje do aranżacji niepowtarzalnych wnętrz w najmodniejszych stylach, wskazówki, jak dobierać kolory 
i struktury materiałów. Paleta rozwiązań jest bardzo szeroka – od jasnych, ciepłych dekorów odwzorowujących rodzime 
gatunki drewna, poprzez wyraziste struktury betonu, stali, aż po ponadczasowe drewna egzotyczne. Więcej inspiracji 
na www.trendbookpfleiderer.com

Oferta płyt meblowych i blatów roboczych firmy Pfleiderer dostępna jest w sieci handlowej Pfleiderer Partner 
na terenie całego kraju.
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Każdego uspokaja i cieszy coś innego. Dla amatorów 

natury we wnętrzach będzie to ciepłe w swojej optyce 

drewno, biel i jasne, pastelowe dodatki, miękkie tkaniny 

z domieszką wełny, bawełny czy jedwabiu, zieleń 

żywych roślin. Ten styl czerpie inspiracje z natury i jest 

bliski amatorom ekologicznego podejścia do życia. Liczą 

się w nim harmonia i umiar, prostota i światło. Fronty 

meblowe z delikatnie zarysowanymi sękami, to efekt, 

jaki daje struktura Natural Wood (NW), której pory 

ułożone są w sposób linearny, lecz nieregularny. 

Doskonale współgra ona z wzorem drewna. Dodajmy

 do tego oryginalny dywan z trawy morskiej 

i rattanowy fotel – w takim wnętrzu odpoczynek 

i relaks mamy gwarantowany.


