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po sąsiedzku
Ściany w kuchni to okładzina z glazury
Loft imitującej beton. Płytki ułożone są
pionowo, co wysmukla wnętrze. Drewnopodobny gres obecny jest także w holu,
przez co scala przestrzeń.
W ARANŻACJI Gres Drevo Beż
GRS-194C, 90x15 cm, ok. 154 zł/m2,
glazura Loft Concrete GL-190A-WL
(mat), 60x30 cm, ok. 79 zł/m2, glazura
Loft Carpet GL-190B-WL (błysk), 60x30
cm, ok. 82 zł/m2, gres Loft Concrete
GRS-147A, 60x60 cm, 89,50 zł/m2
– Ceramstic; stół Tranetorp, 999 zł,
krzesło Reidar, 199,99 zł, piekarnik
Tjäling, 899 zł, zlewozmywak Bredskär,
1024,99 zł, bateria Aleskär, 699,99 zł,
płyta gazowa Dåttid, 899,99 zł – IKEA;
lampa duża, 1499 zł, deski do krojenia,
od 64 zł – HK Living (dutchhouse.pl)

Wyczucie

równowagi

Chłodny w odbiorze beton potrzebuje
ciepłego wsparcia drewna. Razem tworzą
klimat przyjaznego loftu, łączą styl industrialny
ze skandynawskim. Odwzorowanie obu
materiałów znajdziesz w kolekcjach płytek
Loft i Drevo marki Ceramstic.
tekst matylda gruman zdjęcia mariusz bykowski
projekt i stylizacja helena radziejewska-szwaj
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PROMOCJA
Ciepłe powitanie
W holu pierwszoplanową rolę gra Drevo Beż – gres stylizowany
na świerk skandynawski. Ma nieregularną fakturę i zróżnicowany
rysunek drewna, gwarantując bardzo realistyczny efekt. Lustro, białe
lampy oraz szary gres Loft na podłodze doskonale harmonizują
z drewnem. „Betonowy” pas dodatkowo wyznacza trakt komunikacyjny.
W ARANŻACJI Lustro w ramie ze skóry zamszowej, 1159 zł, wieszak
Souvenirs, 38 zł, lampa z betonowym kloszem, 410 zł, dekoracyjny
napis Love, drewno, 209 zł, lampion Apple, 59 zł – Home&Moods
Interiors; stołek z regulowaną wysokością, 1250 zł – House&More;
osłonka na doniczkę Skurar, metal, 9,99 zł – IKEA

mat kontra blask
Wzór połyskującej glazury Loft Carpet nawiązuje do perskiego
dywanu. Stanowi zgrany duet z matowymi płytkami.
W ARANŻACJI Zegar, 299 zł – AlmiDécor; lampa Magdeburg,
betonowy klosz, 414 zł – Home&Moods Interiors; bieżnik
Idyllisk, 29,99 zł, misa Angenäm, 79,99 zł, naczynie Angenäm,
59,99 zł, kosz Knarra, 19,99 zł – IKEA

Joanna Ciecierska
Specjalista ds. marketingu
Ceramstic

Jakie płytki do holu, kuchni i salonu?
W szarości siła
Na tle ściany przypominającej beton – szkło i ceramika
nabierają szlachetności. Kolor szary także zmienia się
pod wpływem dodatków. Delikatnieje w towarzystwie
szkła, białej ceramiki, pasteli. Ożywia się u boku oranżu
czy zieleni. A dzięki czerni i stali zyskuje na wyrazistości.
W ARANŻACJI Maselniczka z przykrywką, szkło, 115 zł,
karafka ze szklanką, 130 zł, cukiernica, 109 zł, karafka
ze szklanką, 119 zł – House&More; filiżanka Stockholm,
do espresso, 39,99 zł/2 szt. – IKEA

W miejscach o zwiększonym natężeniu ruchu, narażonych
na zanieczyszczenia, działania tłuszczu, kwasów i detergentów,
warto wybrać posadzkę z gresu szkliwionego – twardą, odporną na ścieranie, a przy tym dekoracyjną. Gresy szkliwione
marki Ceramstic mają czwartą klasę ścieralności i nadają
się do każdego ze wspomnianych pomieszczeń. Mogą być
wielkoformatowe (60x60 cm), stylizowane na deski (np. płytki
Drevo), beton (gres Loft) czy kamień (Nubo). Do ich pielęgnacji
wystarczy uniwersalny płyn do mycia podłóg. Mniej wymagająca, jeśli chodzi o parametry wytrzymałościowe, jest przestrzeń
między szafkami kuchennymi a blatem. Ścianę można obłożyć
tym samym gresem co podłogę albo glazurą – najlepiej
o wymiarach 60x30 cm lub 60x60 cm (mniejsza liczba fug
to mniejszy problem z czyszczeniem spoin).

www.ceramstic.com.pl

sesję wykonano w pentagon studio foto.

