
A jeżeli nie Japonia to może Bauhaus.Geometryczne, 
kontrastowe rozwiązania nie są wymysłem ostatniego 
dziesięciolecia.Nowoczesne wzornictwo przemysłowe 
towarzyszy nam już od początków ubiegłego wieku 
chociaż najmłodszemu pokoleniu niekiedy trudno w to 
uwierzyć...

Nowoczesność sprzed stu lat

mocny chwyt...

Inspiracje Japonią niejednokrotnie nadawały kie-
runek sztuce użytkowej..Prostota, sterylność  
i oszczędność kolorystyczna mogą być doskonałym 
interesującym rozwiązaniem jeśli nie odpowiadają 
nam wnętrza przypominające kadry z filmów science 
– fiction.

| O | szczędność formy, prosty kształt, łączenie elementów złotych, srebrnych i miedzianych oto podstawowe 
cechy nowoczesnego designu.A któż z nas niechciałby aby jego łazienka wyglądała „trendy” i jak spod igły.Pod-
stawą jest funkcjonlność rozwiązań i wygoda w użytkowaniu jednakże nowoczesne wzornictwo przemysłowe 
przywiązuje wagę zarówno do użytkowej jak i estetycznej strony projektów.

Naprawdę kosmiczny charakter wnętrza 
uzyskamy przy zastosowaniu metalowych, 
lśniących lub modnych ostatnio matowych  
elementów o opływowych kształtach i geo-
metrycznych proporcjach.Pamiętajmy przy 
tym , że choć kula jest formą doskonałą nie 
musimy do niej dążyć za wszelką cene.
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Kosmiczna kapsuła

orientacja na orient



Bateria, kran,prysznic, klamka, uchwyt nad wanną - 
wszystkie te elementy wyposażenia są w częstym kon-
takcie z naszymi dłońmi.Zadaniem projektanta jest takie 
rozwiązanie konstrukcyjne i estetyczne aby korzystanie 
z nich było wygodne i budziło pozytywne skojarzenia.
Niektóre przedmioty muszą spełniać standardy nie tylko 
jakości ale i bezpieczeństwa.

certyfikat mile widziany

Tajemniczo wyglądające przedmioty inspirują naszą 
wyobraźnie, zdobią, bawią nadają nowych znaczeń 
urządzeniom, które towarzyszą nam od lat...Oczy-
wiście dla tych, którzy lubią styl retro istnieje wiele 
rozwiązań tradycyjnych.Jak widać z propozycji poka-
zanej na zdjęciu firmy Paradyż elegancja nie polega 
tylko na domyślaniu się zastosowań i obsługi futu-
rystycznie wyglądających urządzeń a biel zawsze 
pozostaje bielą.

bielszy odcień bieli

To naprawdę nie jest instrument muzyczny ani ele-
ment nagłośnienia, chociaż wygląd prysznica firmy 
Joop wydaje się być naprawdę mylący.Upodabnia-
nie przedmiotów codziennego użytku do innych o 
całkiem odmiennym zastosowaniu wydaje sie być 
postmodernistyczną zabawą współczesnych desig-
nerów.Tylko, co może się wydarzyć gdy w chwili 
nieuwagi roztargniony właściciel z przyzwyczajenia-
pozamienia ich funkcje?

zgaduj zgadula
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