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 Stworzenie książki będącej przewodnikiem
 po świecie trendów w designie i wyposażeniu
 wnętrz, było nie lada wyzwaniem. Zebranie
 na kilkunastu stronach obserwacji, wniosków,
 wyników własnych doświadczeń, jak również
 wiedzy zdobytej na wydarzeniach takich jak
 Salone Internazionale del Mobile, Interior
Design Forum, czy Design Days, było praw-
 dziwą ucztą dla zmysłów i intrygującą podróżą
 do świata kolorów, wzorów, faktur i kształtów.
 Dzięki rozmowom z ekspertami - Małgorzatą
Rokosz, Iwoną Loranc i Pawłem Kaczmarczy-
kiem, udało się nadać książce ramy. Meryto-
 ryczne wsparcie Anny Poprawskiej i Tomasza
Kowcuna pozwoliło wypełnić luki, wzboga-
 cając Trendbook o spojrzenie na design “od
 kuchni”.

 Mam nadzieję, że Trendbook 2019 by Russell
Hobbs będzie inspiracją dla każdej osoby in-
teresującej się światem designu i wyposaże-
nia wnętrz. Przyjemnej lektury!

Karolina Maria Siudyła
 

Pomysłodawczyni i Autorka Trendbooka
 Dyrektor Agencji

 Magnifico Marketing & PR Consultants
oraz Margo Roca Visual Merchandisers
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 Czy styl skandynawski odchodzi do lamusa?
 Jakie kolory są teraz najmodniejsze? Przed
 Tobą przewodnik po światowych trendach
 wnętrzarskich przygotowany we współpracy
z portalem Homebook.pl i najlepszymi eks-
pertami z branży. Przyglądamy się postępują-
 cym tendencjom, które inspirują by mieszkać
piękniej, nowocześniej, czy bardziej ergono-
micznie.
W nadchodzących sezonach prognozowa-
 nych zmian będzie wiele – poczynając od
 kolorystyki, idąc przez stosowane faktury czy
kształty mebli, na materiałach kończąc. Zna-
czącą metamorfozę przejdzie styl minimali-
styczny, do którego projektanci wprowadza-
 ją zdecydowane rozwiązania kolorystyczne, z
dodatkiem fantazyjnych faktur i printów. Du-
 żym powodzeniem będą cieszyć się zwłaszcza
 dwie intensywne barwy: odcień koralowy oraz
głęboka, szmaragdowa zieleń.
 Co ciekawe, coraz chętniej odchodzimy od
przestrzeni utrzymanych w jednolitej stylisty-
 ce. Na prowadzenie wychodzi natomiast styl
eklektyczny, łączący w sobie rozmaite kon-
 wencje aranżacyjne. Szablonowe rozwiązania
 zostają wyparte przez odważne kompozycje
i spersonalizowane rozwiązania, dzięki któ-
rym mieszkania nie przypominają katalogo-
                wych przestrzeni, ale w pełni trafiają w gusta
i     upodobania      domowników.                                
 Nadchodzące sezony rysują się zatem jako
świeże, barwne i intrygujące. Na prowadze-
 nie wyjdzie wiele nowości, ale nie zabraknie
 także ekspozycji trendów, które zatoczyły
 koło. Warto jednak pamiętać, że taki balans
jest w świecie aranżacji wnętrz niezwykle po-
 trzebny. To właśnie dzięki niemu możemy
eksperymentować, tworząc przestrzenie po-
 nadczasowe oraz dopasowane do naszego
stylu życia. 

Anna Poprawska
                                                                                     

Redaktor Naczelna Homebook Design
 Brand & Product Marketing Director

Homebook.pl

@w_bukowinskiej_chacie
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 Powszechnie znane stwierdzenie, że kuchnia
 stanowi serce domu to nie tylko motto marki
 Russell Hobbs, to podejście większości z nas.
 W kuchni spędzamy wiele czasu - gotujemy,
jemy, rozmawiamy z najbliższymi. Coraz czę-
 ściej zwracamy uwagę nie tylko na to, co jest
 podane na talerzu, ale również jaki to talerz,
 na jakim stole oraz jak wygląda cała aranżacja
kuchenna.

Co sezon dostrzegamy nowe, często przeciw-
stawne trendy, jednak większość z nich poja-
wia się równie szybko jak znika. Stałej zmia-
               nie uległ sposób postrzegania i korzystania
z nich - nie trzymamy się już wyłącznie jed-
nego stylu, nie boimy się śmiałych i niekon-
wencjonalnych rozwiązań. Trend #interiorde-
 sign nabiera rozpędu w polskich domach, a
 my jako Russell Hobbs, marka małego AGD,
 która jest w kuchniach na całym świecie od
prawie 70 lat, mamy zamiar dołożyć swoją ce-
 giełkę i pomóc naszym klientom w realizacji
swoich marzeń.

Stworzyliśmy Trendbook, w którym analizuje-
my i omawiamy nie tylko trendy z rozkładó-
wek najbardziej prestiżowych czasopism wnę-
 trzarskich, ale przedstawiamy także inspiracje
zaczerpnięte z kuchni naszych klientów, któ-
 rzy często nie tylko podążają za trendami, ale
 również je wyznaczają.

W codziennej pracy chcemy wychodzić na-
przeciw tym, którzy nie znaleźli na rynku od-
powiednich produktów. Nietuzinkowe aran-
 żacje wyróżniają dobrze dobrane akcesoria,
                    a my mamy nadzieję, że klasyczny design
i różnorodność stylistyczna produktów Rus-
sell Hobbs rozwiążą ten problem.

Tomasz Kowcun
Brand Marketing Manager

Russell Hobbs

@hakauuka 
i kolekcja Russell Hobbs Retro



 O nowoczesnym minimalizmie jako trendzie
dużo mówiło się w minionym sezonie. Jedno-
barwnie, skromnie, czysto – tak najczęściej defi-
 niowano nurt. W tym roku styliści wnętrz i twórcy
 trendów dopuszczają większą dozę szaleństwa.
 We wzornictwie łączą zgrabnie przeciwstawne
 na pierwszy rzut oka gradienty, ale są zgodni co
 do jednej myśli – nadal nowoczesny minimalizm
króluje w kolorze.

 MINIMALIZM
W KOLORZE



 Być może dzieje się tak dlatego, że projektanci
nieustannie zmieniają zastosowanie trendu i pre-
 zentują go w nieoczekiwanych miejscach. Więc
nawet jeśli łatwo wyobrazić sobie pasiaste ścia-
 ny, czy równie łatwo przyjdzie nam zobrazować
 sobie pasiasty sufit, pasiaste meble, czy schody?
 Choć niełatwe do uwidocznienia, czarno-białe
pasy znajdują swoje miejsce w domach, subtel-
 nie przesuwając granice zastosowania. W tym
roku możemy śmiało zaprosić je do kuchni, ła-
 zienek, sypialni i salonów. Na ściany, meble oraz
sufity. Wąskie czy cienkie będą cieszyć oczy do-
 mowników,  dla  których bycie na czasie jest tak
 samo ważne, jak szafa wypełniona modowymi
must haves.

CZERŃ i BIEL
 ZAWSZE

NA CZASIE Wraca moda na niekonwencjonal-
ne połączenie czerni i bieli we wnę-
 trzach. Prostota i spokój z jednej
strony, z drugiej wyrazistość i wyra-
finowanie. Czarno-białe pasy to ab-
 solutny hit tego sezonu. Klasyczny,
ponadczasowy styl, który w prze-
 szłości był stosowany na wszystkich
 elementach wyposażenia wnętrz -
od dywanów, przez markizy okien-
 ne po stare, więzienne mundury,
 wraca z siłą bumerangu. Mimo, że
 ta kombinacja istnieje od czasów,
 które wydają się być początkiem
designu, zawsze będzie świeża i no-
woczesna.



 Główna ściana w salonie w kolorze butelkowej
 zieleni. Na jej tle wielka tapicerowana welurem
 sofa w idealnie dopasowanym kolorze, a na niej
 ledwo wybijające się identyczne poduszki. Do
tego marmurowy stolik kawowy, na nim marmu-
 rowy wazon. Znamy ten obraz z wielu okładek
magazynów wnętrzarskich i nazywamy mono-
 kolorem z ogrodu. W tym sezonie zieleń broni
 się nadal i jest jednym z topowych, jeśli chodzi
 o rekomendacje stylistów i dekoratorów wnętrz.
Szczególnie dwa jej odcienie.

MONOKOLOR
Z OGRODU

 Naturalny, pełen spokoju odcień
jadeitu idealnie wpisuje się w ak-
 tualne wnętrzarskie hity. Nawiązuje
do szalenie modnego stylu bota-
 nicznego oraz trendu urban jungle.
 Intensywna zieleń to też kolejny
 krok w kierunku natury w aranżacji
 wnętrz zwłaszcza, jeśli zestawimy ją
 z naturalnymi materiałami, takimi
jak drewno, wiklina, bambus, baweł-
na czy len. Odcień ten jest szlachet-
 ny i szalenie elegancki. Może to być
 zatem dobra recepta na aranżację
 klimatycznego wystroju wnętrz, w
których będzie się przede wszyst-
 kim odpoczywać.
Zieleń można jednak łączyć nie tyl-
 ko z naturalnymi elementami. Ta
szlachetna barwa pięknie kompo-
nuje się ze złotymi lub miedziany-
 mi dodatkami. Takie zestawienie
 sprawdzi się np. w estetyce retro,
 gdzie nie brakuje kontrastowych
połączeń i klimatycznych motywów. Drugi odcień, królujący w tym sezonie to zieleń

 myśliwych. Jakkolwiek złowieszczo się kojarzy,
 jest niezwykle subtelna i zaczyna znajdować
 zastosowanie w kuchni. Definiowana na różne
 sposoby, zbiera mnóstwo przymiotników od
klasycznego, gościnnego, ciepłego, przytulne-
 go, luksusowego, po najlepszego przyjaciela,
szczególnie, gdy połączymy ją z drewnem orze-
chowym i skórą, dodając jej zwierzęcego pazu-
ra.

@aletuladnie
Czajnik Russell Hobbs Retro

Czajnik Russell Hobbs Inspire



MUSZTARDA
PO OBIEDZIE

 Do niedawna musztardowy odcień
 koloru żółtego był postrzegany jako
 zbyt przytłaczający i dramatyczny,
 ale w obecnym roku im bardziej
śmiały, tym lepiej. Żółty to kolor, któ-
   ry emanuje szczęściem, zaufaniem
 i radością. Niezależnie od tego, czy
użyjemy go w akcentach, czy w ele-
 mentach, spalona lub musztardowa
żółć to doskonały wybór w tym se-
zonie.



W ciągu ostatnich kilku lat obserwowaliśmy, jak pro-
jektanci i właściciele domów zwracają się ku chłod-
 niejszym kolorom, takim jak błękity i zielenie, więc
 fanów nieco cieplejszych barw ucieszy wiadomość,
że w tym roku wracają do łask kolory cieplejsze. To-
nalne czerwienie to świetny sposób na dodanie do-
 pełniającego kontrastu, zapewniając jednocześnie
ciepło, które sprawia, że dom jest bardziej zachęca-
jący. Najczęściej polecanym przez stylistów odcie-
niem czerwieni jest supermodny koral.

KORALOWE GODY  ZDANIEM EKSPERTA
PAWEŁ KACZMARCZYK
architekt  DAVIDDESIGN
konsultant w agencji JUST SOLD

Jako architekt, staram się w miarę moż-
 liwości funkcjonować ponad trendami,
ponieważ wnętrza żyją dłużej niż tren-
 dy, sezonowe mody. Poza tym potrzeby
 wymagającego klienta rzadko dają się
 wpisać w jeden trend. Mogę podzielić
 się spostrzeżeniami dotyczącymi moich
 klientów, z których większość preferuje
styl, który można nazwać COSY MINI-
MALIZMEM, czyli tym ocieplonym, przy-
 tulnym. To połączenie minimalistycznych
form, zwłaszcza twardego-nietapicerowa-
nego wyposażenia, z ciepłymi, czy żywy-
 mi akcentami kolorystycznymi miękkich
przedmiotów. Np. proste formy szaf, pół-
 ek, schodów są urozmaicane kolorowymi
 siedziskami dywanami. Bardzo ciekawy
 jest trend polegający na zastępowaniu
 dywanów barwionymi i metalizowanymi
 skórami.

Klienci coraz częściej rezygnują z ikon designu, wszech-
obecnych w magazynach wnętrzarskich, bo im się opa-
 trzyły. Szukają ciekawych, zaskakujących form, mebli
unikalnych czy wytwarzanych przez mniej znanych pro-
 ducentów. Coraz więcej osób pragnie mieć w domach
meble wolnostojące, wykonywane według indywidu-
alnych projektów, specjalnie do ich wnętrza. Poszuku-
 je się nowych, nietypowych materiałów, dzięki którym
 proste formy uzyskują jakość i świeżość. Powierzchnie
 metaliczne z wysokim połyskiem, materiały z printem 3d
żyją, zmieniają się w zależności od oświetlenia i kierun-
 ku obserwacji. Nastał czas rozkwitu designu, pojawia się
wiele nowych, często przeciwstawnych kierunków. Czy-
 tając relacje stylistek z targów np. w Mediolanie, można
 czasami odnieść wrażenie, że każda z nich była na innej
imprezie.



Polecana w zeszłym sezonie do modnych i no-
woczesnych przestrzeni kolekcja Inspire, od-
najdzie się idealnie w jednokolorowych lub pa-
 siastych kuchniach. Składająca się z czajnika,
 tostera i ekspresu przelewowego do kawy linia
 doda blasku kuchni.  Dostępna w kolorze białym
i czarnym z teksturowaną powierzchnią oraz ak-
 centami ze stali nierdzewnej prezentuje klasę i
 ponadczasowość.

INSPIRE ME

 @mono.chromatyczna1
 i kolekcja Russel Hobbs Inspire



Zamykamy oczy i myślimy o loftach. W naszej wy-
 obraźni kłębią się obrazy znane z amerykańskich
filmów. Ogromne przestrzenie bez ścian działo-
 wych, cegła, drewno, szkło. Widoczne wszędzie
 instalacje i rury, które nadają całości charakteru.
I one. Wielkie, dzielone i dające mnóstwo świa-
 tła surowej dla oka przestrzeni. Okna. W Polsce
  powstaje coraz więcej loftowych apartamentów.
Adaptowane na budynki mieszkalne stare fabry-
ki, huty i przetwórnie oferują możliwość zamiesz-
 kania w przestrzeni znanej dotychczas głównie z
telewizji, czy wnętrzarskich, luksusowych maga-
zynów. Trend industrialny ewoluuje tak, jak po-
 zostałe.

 LOFT CZYLI
 INDUSTRIALNIE

ACZ Z DUSZĄ

W Polsce powstaje coraz więcej lofto-
 wych apartamentów. Adaptowane na
 budynki mieszkalne stare fabryki, huty
i przetwórnie oferują możliwość za-
mieszkania w przestrzeni znanej do-
tychczas głównie z telewizji, czy wnę-
 trzarskich, luksusowych magazynów.
 Trend industrialny ewoluuje tak, jak
 pozostałe.



CORAZ CIEPLEJ

O ile w zeszłym roku śledząc go mogliśmy za-
 uważyć równowagę między poszczególnymi
 komponentami, o tyle dziś drewno zaczyna
wieść prym i jest najczęściej polecanym do wy-
kończenia industrialnych przestrzeni. Jako natu-
 ralne tworzywo dodaje wnętrzom ciepła. Styliści
 polecają wykonanie podłogi, boazerii i mebli z
tego samego rodzaju drewna. Sprawia to wra-
żenie spójnej i niezwykle luksusowej całości.

ZDANIEM EKSPERTA
IWONA LORANC
Producentka sesji wnętrzarskich
 z ramienia Helping Heads

„Styl industrialny urodził się w latach 50. ubie-
głego wieku w Stanach Zjednoczonych. Po re-
 cesji pojawiła się potrzeba zagospodarowania
opuszczonych fabryk oraz magazynów. Na chęt-
 nych nie trzeba było długo czekać, miejscowa
 bohema szybko odnalazła potencjał w często
zniszczonych przestrzeniach, tworząc przy oka-
 zji całkowicie nowy kierunek w architekturze
 wnętrz. Styl zwany industrialnym z założenia
 powinien charakteryzować się nieskrępowaną
 wolnością, jednak po latach od jego powstania
urządzanie loftów zaczęło podlegać kilku zasa-
 dom. Najważniejsza jest oczywiście przestrzeń,
 najlepiej nie ograniczona podziałami, takimi jak
 wyznaczanie pomieszczeń - kuchni, salonu, czy
jadalni. Równie ważna jest autentyczność – naj-
lepiej więc podążając za założeniami stylu pozo-
stawić ściany w oryginalnej formie - bez tynko-
 wania, a okna bez dekoracji.

Nie można także zapomnieć o sztucz-
nym oświetleniu w postaci przemy-
 słowych lamp, najlepiej w stalowych
 oprawach. W industrialnych wnętrzach
najczęściej spotykamy kolory optycz-
         nie powiększające przestrzeń, czyli biel
i wszelkie odcienie  szarości oraz mate-
 riały podkreślające surowy klimat, jak
 beton czy cegła. W wielu aranżacjach
widoczna jest również instalacja elek-
tryczna lub hydrauliczna. Samo ume-
 blowanie loftu nie jest obwarowane
jakimiś specjalnymi zasadami – zgod-
 nie z ideą nieskrepowanej artystycznej
 wolności każdy może zafundować sobie
 takie wyposażenie, na jakie ma ochotę.
Oczywiście znajdziemy tu pewne tren-
 dy, jak łączenie industrialu z meblami
vintage czy scandi, jednak w tym przy-
padku stawiałabym na artystyczne du-
 sze właścicieli”.



Przy urządzaniu industrialnych pomieszczeń na-
       trafiono na wiele ciekawych wyzwań, a jednym
z nich jest idealnie dobrane oświetlenie. Dotych-
czas tradycyjne lampy i żyrandole, które z powo-
 dzeniem montowaliśmy w naszych domach, w
 żaden sposób nie komponują się we wnętrzach
 typu loft.  Producenci lamp szybko podchwycili
 nowe trendy w budownictwie i podjęli to trudne
wyzwanie. W tym sezonie wciąż królują stylizowa-
 ne na vintage wielkie, surowe lampy, ale styliści
 zza oceanu proponują w tym sezonie przełamać
konwencję i łączyć surowe przestrzenie i biżute-
 ryjnymi żyrandolami w kolorze złota lub miedzi.
 My polecamy jako wisienkę na torcie oświetlenie
 nastrojowe, które nigdy się nie nudzi – świece,
dodające atmosfery i absolutnie ponadczasowe.

W ŚWIETLE
ŚWIEC



        Surowa, oszczędna w formie, minimalistyczna,
a przede wszystkim funkcjonalna – taka jest ko-
 lekcja Luna, której warto poświęcić chwilę uwagi.
Pięknie zaprojektowana i idealnie odpowiada-
 jąca na potrzeby miłośników minimalizmu oraz
 stylu industrialnego, jest idealna dla wszystkich,
 którzy do tej pory nie potrafili dobrać do wnętrz
swoich domów, loftów i mieszkań idealnie pasu-
jących sprzętów AGD. Kolekcja składa się z funk-
 cjonalnego tostera, czajnika oraz ekspresu do
 kawy. Ma w sobie to coś. Z jednej strony urzeka
 skromnością i prostotą, z drugiej budzi respekt
 swoim blaskiem. Prawdziwa dama w loftowych
salonach.

W BLASKU
LUNY



 Moda na styl vintage trwa nieprzerwanie od
wielu już lat i nic nie wskazuje na to, że miała-
 by przeminąć w ciągu najbliższych dwóch. Duży
 wpływ na rozwój tego trendu miały wystawa z
 2011 roku pt. „Chcemy być nowocześni - polski
design 1955-1968 z kolekcji Muzeum Narodo-
wego w Warszawie”, a także seria wystaw zor-
 ganizowanych z okazji 90-lecia Spółdzielni Ład.
 Podyktowali go również trendsetterzy na świecie
 i tak, bez zbędnych dyskusji, wpisał się idealnie
 w nasze gusta.

 VINTAGE CORAZ
MŁODSZY

60’ 70’ 80’

Polskie mieszkania i domy coraz czę-
ściej zaczynają przypominać aranża-
cje znane z dzieciństwa albo z archi-
 walnych zdjęć rodziców i dziadków.
 Ujmuje nas i uwodzi wzornictwo z
czasów PRL-u. Coś, co jeszcze kil-
kanaście lat temu omijaliśmy sze-
rokim łukiem, dziś jest na absolut-
 nym topie. W minionych sezonach
 królowały obłe kształty, stożkowe
nóżki, geometryczne wzory w psy-
 chodelicznych kolorach – wszystko
 to wciąż jest na czasie i cieszy fanów
 tego nurtu. Niemniej jednak w tym
 roku, do grona dekad zaliczanych
do stylu vintage zapraszamy naj-
młodszą – tzw. „eighties”. Neono-
 we kolory, neony na ścianach, kule
dyskotekowe i półko-tapczany znaj-
 dą swoje miejsca w młodzieżowych
pokojach rozumianych jako vintage.



 Coraz większą grupę konsumentów stanowią
przedstawiciele „Pokolenia Z”, co ma bezpo-
średni wpływ na budzące się trendy w architek-
 turze i wystroju wnętrz. Przedstawiciele tej grupy
 jako cel nadrzędny stawiają budowanie relacji z
otoczeniem, zarówno w środowisku zewnętrz-
nym, jak i w mediach społecznościowych. Ani ka-
 riera, ani dobra materialne nie stanowią dla nich
 tak wysokiego priorytetu, jak dla ich rodziców.
Mieszkają w niewielkich przestrzeniach i ocze-
 kują od niej funkcjonalności. Projektanci chętnie
podejmują wyzwanie, by odpowiedzieć na po-
 trzebę młodych ludzi posiadania inteligentnych
i  wielofunkcyjnych mebli, które zajmują niewie-
le miejsca w ograniczonej przestrzeni. Dostęp-
 ne na rynku rozwiązania stylizowane na vintage
 sprawiają, że oldschoolowy design połączony
 z kompaktowością i multifunkcjonalnością jest
 najgorętszym trendem 2019r.

KOMPAKTOWOŚĆ
I MULTI-

FUNKCJONALNOŚĆ

ZDANIEM EKSPERTA
MAŁGORZATA ROKOSZ
Stylistka&Home stager
 Założycielka AD Studium
Designu i Architektury

 „Obecnie styl vintage w designie,
 projektowaniu i stylizacji wnętrz jest
 wielowymiarowy.  Nie ogranicza
się już tylko do miary czasu, okre-
 su z którego pochodzą meble, ale
 również funkcji jakiej służyły, bądź
 miejsc, z których pochodzą. Dzisiaj
 mamy vintage industrial, vintage
pop, nordic, vintage rustic. Zaba-
wa tym stylem fascynuje coraz bar-
dziej, bo z łatwością pozwala kre-
 ować wyjątkowe i jedyne w swoim
      rodzaju wnętrza. Dopuszcza wiele
 i wybacza błędy, które nie mogłyby
 pojawić się w klasycznej stylizacji.
 Vintage to styl niedookreślony i nie
do końca uchwytny. Jest alternaty-
 wą w skomercjalizowanym, pełnym
 pośpiechu świecie, wśród masowo
 produkowanych rzeczy. Na nowo, z
niewymuszonym wdziękiem zajmu-
je miejsce w naszych domach, do-
  dając im niepowtarzalnego uroku.”

„Jak każdy trend podlega subtelnej transforma-
 cji, a jego miłośnikom, których wciąż przybywa,
pozwala docenić prostotę, powściągliwość, na-
turalność i urok jaki daje przedmiotom upływa-
 jący czas. Meble  i dodatki  vintage, odzyskują
swój status i blask,  aspirują. Miłośnicy stylu  po-
równują go do japońskiej filozofii wabi sabi, któ-
 ra upływ czasu traktuje jak przyjemność i skłania
Jak każdy trend podlega subtelnej transforma-
 cji, a jego miłośnikom, których wciąż przybywa,
pozwala docenić prostotę, powściągliwość, na-
turalność i urok jaki daje przedmiotom upływa-
 jący czas. Meble i dodatki  vintage, odzyskują
swój status i blask,  aspirują. Miłośnicy stylu  po-
równują go do japońskiej filozofii wabi sabi, któ-
 ra upływ czasu traktuje jak przyjemność i skłania
 do ponownego odkrycia piękna zapomnianych
rzeczy w najdrobniejszych szczegółach”.



 Meble meblami, salony salonami.
 Równie ważnym w naszych domach
 pomieszczeniem są łazienki i tutaj
 ku zaskoczeniu stylistów neonowe
 „eighties” zastępują ponadczasowe
 „fifties”. Jednym z najpiękniejszych
 trendów w 2019 jest wykończenie
 łazienki w stylu modernistycznym,
 ale modernistycznym w rozumieniu
lat 50.  poprzedniego wieku. Będą-
 cy reakcją na dekadencję lat 40. styl,
łączy w sobie bogactwo i optymizm.

RURY I MARMURY

Jest absolutem dla zmysłów. Dlatego styli-
 ści postanowili do niego wrócić, głównie w
 projektowaniu łazienek. Nie boimy się w tym
 sezonie marmuru – kładziemy od podłogi
po sufit, zdobionych płytek w krzykliwych ko-
 lorach, wystających rur w kolorze złota, czy
 wielobarwnej armatury.



 Kolekcja śniadaniowa Retro jest
 odpowiedzią na najnowsze trendy
łączące multifunkcjonalność i kom-
paktowość z przepięknym desi-
 gnem w stylu vintage. Składa się na
 nią: czajnik, toster oraz ekspres do
 kawy – wszystkie wykonane ze stali
nierdzewnej i wyglądające eleganc-
 ko, w klasycznym rozumieniu tego
 słowa. Wpasują się w każdą kuchnię
 stylizowaną na vintage dodając jej
charakteru i optymizmu. Jak moder-
 nizm minionego wieku.

CO W KUCHNI
PISZCZY

@hakauuka 
i kolekcja Russell Hobbs Retro



W polskich domach spotykamy do-
minantę jednego stylu lub ich cie-
kawe mieszanki. Najczęściej miesz-
 kamy w przestrzeniach, w których
nowoczesność łączy się z kojarzo-
 nym z ciepłem domowego ogniska
 stylem prowansalskim. Jak sprawić,
by zwanym „cosy”, nieco już zapo-
 mniany w trendbookach styl, zyskał
nowego ducha?

 COSY, CZYLI
PRZYTUL MNIE

 Najsilniejszym trendem wnętrzarskim 2019
 roku w odniesieniu do serca domu, czyli
kuchni, będą meble w najmodniejszych ko-
lorach. Jeśli mamy meble kuchenne w bie-
 li albo w stonowanych barwach, możemy
spróbować wymienić lub pomalować fon-
               ty. Obecnie bardzo popularne są modele
o drzwiczkach jednobarwnych, w nawiązują-
cych do natury kolorach – pastelowych, na-
 turalnych lub bardzo wyrazistych. Najlepiej
bez połysku, więc chcąc być w trendach wy-
 brać należy wersję mat.
Jeśli chodzi o blaty styliści polecają drewnia-
 ne lub marmurowe. W przypadku, gdy nie
 możemy wymienić całej kuchni lub fontów,
zastanówmy się więc nad odnowieniem po-
mieszczenia poprzez wymianę blatu. Cieka-
 wym i bardzo modnym rozwiązaniem jest
 również montaż różnych uchwytów w całej
 kuchni. Różniące się deseniem i kolorem
 gałki mogą być najtańszym rozwiązaniem,
dla nowego ducha naszych kuchni.

@basniowydom1
i kolekcja Russell Hobbs Inspire

@basniowydom1
i kolekcja Russell Hobbs Inspire



 Zauważalnym trendem w tym roku,
 jeśli chodzi o dekoracje i dodatki,
 będzie łączenie niepasujących do
siebie z założenia materiałów. Je-
 śli zatem chcemy odnowić wnętrza
zgodnie z trendami połączmy aksa-
 mit z lnem w dekoracji kanap, łóżek
i okien, chromowego srebra ze szla-
 chetnym złotem w oświetleniu, czy
papieru ryżowego i kamienia w wy-
stroju salonu.

DIABEŁ TKWI
W SZCZEGÓŁACH

@basniowydom1
i kolekcja Russell Hobbs Inspire



MODNIE
I WYGODNIE  W przypadku mebli modnych w tym

roku, nie znajdziemy spektakular-
 nych zmian w porównaniu z tym, co
było na topie w poprzednich sezo-
 nach. Można jednak zauważyć kilka
 trendów, które będą się umacniać.
 Proste w formie i kanciaste meble
zastąpimy meblami o obłych kształ-
 tach.  W przypadku sof modne będą
znane z poprzednich sezonów mo-
dele z ciemnymi, aksamitnymi obi-
 ciami, a także kanapy w stylu fifties
 i midcentury modern we wszelkich
odcieniach brązu.

 proj. wnętrza: Elementy
/ Homebook.pl

proj. wnętrza: Loft Kolasiński
foto: Karolina Bąk / Homebook.pl



Modne będą pościele, koce, dywa-
 ny i zasłony w pastelowych kolorach.
 Obowiązują tez printy w rozmiarze
 XXL, a także bujna roślinność w tym
 samym rozmiarze, która w dobie
wszędobylskiego smogu poza este-
tycznym, znajdzie również zastoso-
 wanie prozdrowotne. Dbamy w tym
sezonie o detale, dlatego pamiętaj-
my o mosiężnych tacach, kryształo-
wych wazonach i pojedynczych rzeź-
 bach.

 PASTELOWE
LOVE

W sercu domu dodatki są równie ważne. Ko-
lekcja śniadaniowa Bubble, w pięknych pa-
 stelowych kolorach sprawi, że prowansalski,
„cosy” styl naszej kuchni nabierze modne-
go, świeżego wymiaru.



TRENDY
HOMEBOOK.PL



LASTRYKO
POWRACA
DO ŁASK

Po modzie na betonowe i ceglane wykończe-
nia, przyszedł czas na prawdziwą designerską 
rewolucję! Do łask powraca bowiem materiał 
tyle oryginalny, ile nieco zapomniany. Dawniej 
lastryko wiodło prym w przestrzeniach publicz-
nych lub było stosowane do wykańczania pa-
rapetów. W tym roku jednak jego rola zupełnie 
się zmieni! Lastryko to nic innego, jak materiał 
kompozytowy, który powstaje z mieszaniny ce-
mentu, grysu, wody oraz odpowiednio dobra-
nych barwników.

Gotową mieszaninę prasuje się pod 
dużym ciśnieniem i na koniec, już po 
jej wyschnięciu, poddaje dokładne-
mu szlifowaniu i polerowaniu, tak, 
aby otrzymać gładką powierzchnię. 
Dzięki zastosowaniu twardych ma-
teriałów lastryko, nazywane rów-
nież terrazzo, jest niezwykle trwa-
łe i odporne na ścieranie oraz na 
uszkodzenia mechaniczne. Współ-
cześnie z lastryko powstają nie tyl-
ko schody, posadzki, umywalki, ale 
także meble, niebanalne okładziny 
ścienne oraz dekoracyjne drobia-
zgi - wazony, osłony na doniczki, 
talerze, portale kominkowe, a na-
wet ramy do obrazów. Tradycyjne 
lastryko jest kojarzone z czterema 
podstawowymi kolorami – białym, 
szarym, czarnym oraz czerwonym. 
Takie odcienie uzyskiwano przez 
domieszki naturalnych pigmentów 
bądź stosowanie grysu, czyli kruszy-
wa pozyskiwanego z ciemniejszych 
lub jaśniejszych skał. Współcześnie, 
gdy moda na lastryko powróciła ze 
zdwojoną siłą, producenci oferują 
materiał utrzymany w znacznie szer-
szej palecie kolorystycznej. Tonalne 
szaleństwa są perfekcyjnie dostoso-
wane do trendów kolorystycznych 
roku 2019, dlatego wśród najmod-
niejszych wariantów, będzie można 
spotkać elementy o zabarwieniu ja-
snoróżowym, żółtym, pomarańczo-
wym, zielonym czy niebieskim.

proj. wnętrza: masa architekci
foto: Daniel Kaniewski

stylizacja: Michał Gulajski / Homebook.pl



SALONY 2019:
 MEBLE

 O OPŁYWOWYCH
KSZTAŁTACH

Rok 2019 okaże się szczególnie przy-
chylny kształtom subtelnym i opływo-
 wym. W najmodniejszych aranżacjach
będzie można spotkać meble wypo-
 czynkowe rodem z lat 30. (styl art deco)
oraz lat 50. (styl vintage).       

 
 Jak podkreślają projektanci, wśród
prawdziwych wnętrzarskich bestselle-
rów znajdą się wygodne fotele o za-
 okrąglonych oparciach i siedziskach,
 eleganckie sofy o podłokietnikach w
 formie wałków, eleganckie krzesła z
giętego drewna oraz okrągłe stoli-
 ki kawowe. Nie lada perełkami okażą
 się również meble w kształcie walca
– stoliki pomocnicze, pufy i podnóż-
 ki. Ogromną popularnością będą się
 cieszyć meble wypoczynkowe obite
 ciemnymi, pluszowymi tkaninami bądź
 szlachetną skórą. Największe salonowe
gwiazdy to oczywiście kanapy – najle-
 piej utrzymane w duchu mid-century
modern, wykończone obiciami w cie-
 płych, stonowanych odcieniach, takich
jak czekolada, kawa z mlekiem czy kar-
mel.

proj. wnętrza: Loft Kolasiński, foto: Karolina Bąk / Homebook.pl

prod. Sits, sofa New York / Homebook.pl



 CIEMNE
WNĘTRZA

 Z EGZOTYCZNYM
AKCENTEM

 Przez ostatnie lata najmodniejsze aranżacje
utrzymane były w neutralnych barwach. W ro-
 lach głównych występowała biel doprawiona
paletą szarości, écru, wanilii czy beżu. Wszyst-
 ko zmieniło się jednak w momencie, kiedy
 do najmodniejszych wnętrz wkroczyły barwy
 szlachetne i zdecydowane. I tak, stonowane
 przestrzenie zamieniły się w królestwo odcieni
 szmaragdowych, rubinowych, purpurowych.

 Rok 2019 będzie podtrzymywać
 ten trend. Projektanci zachęcają
do eksperymentowania z ciem-
ną kolorystyką – zarówno w kwe-
 stii ścian, jak i obić meblowych.
 Szalenie modne stały się również
 eleganckie, wyraziste tapety –
 zwłaszcza te, na których można
dostrzec tropikalne, wielkoforma-
 towe wzory. Aranżacje utrzymane
 w podobnym duchu doprawione
 są zazwyczaj modnymi, złocistymi
 akcentami, które dodają im rysu
elegancji i przyjemnego splen-
doru. Czasem są to figurki anana-
sów bądź karczochów, innym ra-
 zem efektowne lustra w kształcie
 słońca. Nieobce im są również
 inne egzotyczne akcenty, takie
 jak pawie pióra, figurki rajskich
 ptaków lub odważne, zwierzęce
printy. Jak prognozują designe-
 rzy, w nadchodzących sezonach
coraz większą popularnością bę-
dzie się cieszyć także drewno eg-
 zotyczne oraz meble wyplatane z
barwionego rattanu.  Tego rodza-
 ju stylizacje to nie lada gratka dla
 odważnych, temperamentnych
 dusz, które kochają podróże, nie
boją się wnętrzarskich ekspery-
 mentów i ze wszech miar stronią
od aranżacyjnej sztampy.proj. wnętrza: JT GRUPA,

 foto: Ayuko Studio / Homebook.pl

 proj. wnętrza: MARTA PERSKA
studio projektowania wnętrz / Homebook.pl




