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реалистично погледнато  
от Юлия Портарова   снимки Минко Минев   

В обновения си салон Interius Аrredamenti 
отразява последната шоурум концепция на 
Poliform. „Гъвкавост!” - заявява италианският 
производител в отговор на променения 
световен пазар и разработва концепция за 
обзавеждане на малко жилище. 

ш о у р у м

На голямоформатните 
принтове са новите лица, към 
които е отправено посланието 
на Poliform - млади, работещи, 
мобилни хора, обзавеждащи 
първото си жилище 

Вляво: Кухнята Matrix, дизайн 
на Паоло Пива, е бестселър на 
Poliform/Varenna. Изисканата 
комбинация от гланц-лак 
и орех, показана тук, е с 
непреходна елегантност; 
островът с плот от бял 
кориан, типичният за модела 
нисък цокъл, вградените 
дръжки, линеарната форма 
превръщат Matrix в израз на 
минималистичната естетика
Вдясно: Изваждащи се от плота 
контакти

Minimal е един от луксозните модели на 
Poliform/Varenna. Отличава се с характерна 
разлика в дебелината на плотовете и 
оригинално комбиниране на материалите 
- абанос, плот от светъл кварцит и 
колони от бял мат-лак. В шоурума Minimal 
e допълнена от новата маса на Poliform 
- Dolmen, дизайн на Карло Коломбо, и 
столовете Manta в кафява кожа, дизайн на 
Родриго Торес. Масата е с уникално тънък 
плот от естествен мрамор
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Onda e новият модел спалня на Poliform, проект на Паоло Пива 
- дизайнера, чиито продукти остават актуални независимо 

от модата на деня. Характерен детайл е смелата извивка на 
тапицираната в кожа основа. Допълват я кръгли нощни шкафчета 

и пейки от орех с кожени възглавници - безкомпромисно луксозна 
визия в духа на най-добрите традиции на италианския дизайн
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Гардеробната модел Ubik на Poliform e 
представена с новите си покрития - стъкло 
за гърба и орех за конструкцията. Гъвкава, с 
различни по големина модули, тя е подходяща 
за всякакви пространства. Богат избор на 
аксесоари за ризи, вратовръзки, колани, обувки 
и множество касетиери поставят в абсолютен 
ред дори най-малките подробности от 
гардероба 

В новото си разпределение 
пространството на шоурума 
имитира различни зони в 
реално жилище. Poliform 
разработват концепция за 
обзавеждане на 80 кв.м дом 
на стойност 35 000 евро и 
показват, че кухнята на 
Vаrenna може да бъде както за 
40 000, така и за 7000 евро 
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