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JOANNA LETNIOWSKA
Sofa Madison Fendi Casa z możliwością indywidualnego doboru tkaniny/skóry oraz budowania modułowego
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włoscy chyba genetycznie mają wbudowane
w swoje działania poczucie intelektualnego
polotu, kreatywnej wrażliwości i szacunku dla użytkownika mebli. One po prostu
muszą być nie tylko uderzająco piękne, ale
i wygodne.
Marka Fendi Casa podczas targów zaprezentowała dwie kolekcje. Klasyczna linia
niezmiennie zachwyca ponadczasowym
designem, jakością starannie dobranych
materiałów oraz kunsztem włoskich rzemieślników. Kolekcja współczesna z kolei
bardzo umiejętnie balansuje między tradycją a innowacją. Dwie ekspozycje Fendi
Casa, prezentujące przeciwstawne style, łączył jeden wspólny mianownik – praktyczne
piękno w najlepszym włoskim wydaniu.
Szlachetność, estetyka i tradycja to cechy
charakterystyczne dla marki Bentley Home.
Meble zaprezentowane na tegorocznych
targach, podobnie jak wnętrza samochodów
marki Bentley, pokrywały szlachetne materiały: skóry oraz słynące ze swojej jakości i
elegancji aksamity. Wnętrza wyposażone w
meble tej marki urzekały wyrafinowanym
stylem i przywiązaniem do tradycji.
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NOWOŚCI OD BUGATTI
I RITZ PARIS

Gabinet Bentley Home, część materiałów używanych do wykańczania wnętrz samochodów Bentley jest dostępna również w przypadku mebli tej marki

SALONE DEL MOBILE 2016 W MEDIOLANIE
ARTYZM WŁOSKIEGO RZEMIOSŁA

Żelazną zasadą tych targów jest podporządkowanie luksusu elegancji wnętrza, jaką współtworzą meble, komfortowi ich używania. Najlepiej to widać w ekspozycjach
grupy Luxury Living, do której należą takie sławne marki,
jak Fendi Casa czy Bentley Home. Wizja prezesa grupy
Alberta Vignatelli jest współczesną interpretacją ponadczasowego piękna i artyzmu włoskiego rzemiosła. Przyznają Państwo, że to wyjątkowe połączenie. Projektanci
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aryż jest światową stolicą haute couture, Londyn – finansów, a Salone Internazionale del Mobile w Mediolanie to
najważniejszy światowy przegląd mebli.
Przyjeżdżają tu najwybitniejsi projektanci
najbardziej luksusowych marek i przywożą
to, co mają najlepsze. Oglądają to aktualni
lub przyszli klienci, których przez gigantyczną przestrzeń
targowych ekspozycji 4000 wystawców przewija się ponad
300 tysięcy.

Kolekcja będąca owocem współpracy grupy
Luxury Living z Paulem Mathieu zachwycała w Mediolanie awangardowym podejściem
projektanta i wszechobecnym eklektyzmem.
Meble jego projektu stanowią doskonałą
symbiozę tradycji i współczesności.
Podczas targów w Mediolanie premierę
miały dwie nowe marki, również należące
do grupy Luxury Living. Pierwsza z nich to
Bugatti Home, która inspiracje do stworzenia kolekcji mebli czerpała z dziedzictwa
historycznego słynnej marki motoryzacyjnej oraz artystycznej przeszłości rodziny
Bugatti. Kolekcja Ritz Paris Home to z kolei
odzwierciedlenie francuskiej elegancji i
luksusu.
Targi Salone del Mobile możemy odwiedzić
tylko raz do roku, ale dzięki firmie LuxArte,
będącej oficjalnym dystrybutorem grupy
Luxury Living w Polsce, luksus i elegancja
w najlepszym wydaniu są na wyciągnięcie
ręki. W Warszawie przy placu Piłsudskiego
3 mieści się showroom, którego przestrzeń
wypełniają arcydzieła z najwyższej półki.
Znajdziemy tutaj bogatą ofertę mebli i
akcesoriów wnętrzarskich, które zachwycą
nawet najbardziej wymagających klientów.
Warto zajrzeć! HL
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1. Sofa Fendi Casa z kolekcji współczesnej zaprojektowana przez Toan Nguyen'a
2. Stół Bradley oraz krzesła Melanie Royce z kolekcji Bentley Home
3. Sofa Contour z kolekcji Paul Mathieu dla Luxury Living

