ЧАСТ ОТ ЩАНДА (900 КВ.М) НА POLIFORM
НА I SALONI В МИЛАНО - ДНЕВНА С
ДИВАНИТЕ SOHO НА ПАОЛО ПИВА И
НИСКА МАСА WOODSTOCK, ДИЗАЙН НА
ЖАН-МАРИ МАСО. НИСКИ СТОЛЧЕТА ОТ
ДЪБ ICS И IPSILON
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Способността на Poliform да
интерпретира съвременните
лайфстайл тенденции и усетът към
нуждите на глобалните клиенти
на компанията превръщат бранда
в световен лидер в мебелния дизайн.
Уникалността му е в създаването
			
на продукти в съгласие с вкуса на клиентите,
последователно реализирани в специалния проект Home Project.

POLIFORM - РЕШЕНИЯ ПО МЯРКА
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от Лидия Манолова
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Синоним на дизайн от най-висок клас и елегантност, Poliform няма
нужда от специално представяне. Водещата марка в сектора за
цялостно обзавеждане на дома тази година се отличи с елегантността
и разнообразието от стилове, включени в концепцията My Life.
Колекцията може да се раздели на три решения – истински Home Projects,
който позволява широк спектър естетически подходи, където всеки
елемент отразява различна, уникална интериорна идея. Модулните
системи и гардеробите, които от години са лицето на компанията и
я характеризират най-добре, се превръщат във фон за новата колекция
дивани, които впечатляват с по-агресивни и оригинални линии вероятно като отговор на кризата. Дизайнерът Жан-Мари Масо е
главното действащо лице зад повечето от представените продукти,
които ясно предават посланието за качество и стил от класа отвъд
временните модни увлечения и безсмислени ефекти.
Диваните Metropolitan, Wallace и Carmel, ниската маса Woodstock са
уникални мебели, които остават здраво свързани с философията на
Poliform – постоянно обновяване и развитие, без да се къса връзката
с основните принципи на бранда. Търсенето на нови материали е с
фокус върху екоустойчивостта; специално обработените кожи и
новият вид дърво – бряст, внасят усещане за лекота в интериора. В
Милано Poliform още веднъж показа способност да комбинира дизайна с
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ГОРЕ: ДИВАНЪТ WALLACE, ДИЗАЙН
НА ЖАН-МАРИ МАСО, ОТ ПРЕСОВАН
ПОЛИУРЕТАН С КОЖЕНА ТАПИЦЕРИЯ.
ДО НЕГО - ШКАФ AXIA (ПАОЛО ПИВА)
С ВРАТИ, ОТВАРЯЩИ СЕ НА 180o И
ОТВОРЕНА ЧАСТ В ЦВЕТЕН ЛАК
ДОЛУ: ДИВАН И ФОТЬОЙЛ
METROPOLITAN, ДИЗАЙН НА ЖАН-МАРИ
МАСО, С ВЪНШНИ КОЖЕНИ ДЖОБОВЕ И
КРАКА ОТ ДЪРВО ИЛИ ОБЛЕЧЕНИ В КОЖА

високите технологии в хармония
с актуалните търсения на стил,
съвършенство и грижа за околната
среда.
Колекциите на Poliform и Varenna се
представят в шоурум Interius Arredamenti

