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DWA OBLICZA POKOJU DZIENNEGO
Meble do salonu mog  mie  dwa oblicza – ciep e lub zimne. Te pierwsze 
tworz  przytulny klimat, drugie sprawiaj , e wn trze zyskuje elegancki 
i przestrony charakter. Meble Wójcik wprowadzi y do swojej oferty dwie 
nowe kolekcje – Havana i Toledo, dzi ki którym ka dy, niezale nie od 
upodoba , stworzy swoj  wymarzon  przestrze  dzienn .

Nowoczesno  i elegancja z meblami z kolekcji Toledo
Kolekcja Toledo bez w tpienia skradnie serca mi o nikom jasnych, nowoczesnych 
wn trz. Po czenie D bu Stirling z biel  nada pomieszczeniu wyj tkowy charakter 
i optycznie je powi kszy. Cech  charakterystyczn  kolekcji s  masywne wie ce 
górne przypominaj ce naturalnie ci t  d bow  desk  – elementy, które idealnie 
komponuj  si  z podfrezowanymi uchwytami o podobnym kszta cie. Szeroki 
wybór mebli w kolekcji Toledo daje du e mo liwo ci aran acyjne, które sprawdz
si  zarówno w ma ych, jak i du ych wn trzach. Warto jednak podkre li ,
i  w przypadku niedu ego salonu doskona ym zabiegiem, aby optycznie go 
powi kszy  jest wykorzystanie przeszklonych witryn, dzi ki którym salon b dzie 
sprawia  wra enie bardziej przestronnego. Te z kolekcji Toledo mo na dodatkowo 
wyposa y  w o wietlenie, którego subtelne wiat o b dzie stanowi  nie tylko 
element dekoracyjny, ale równie  wprowadzi odpowiedni nastrój 
w pomieszczeniu. 

Ciep e i przytulne wn trze dzi ki meblom z kolekcji Havana 
Meble z kolekcji Havana przypadn  do gustu mi o nikom odwa nych, a przy tym 
przytulnych wn trz. Proste bry y z oryginalnym po czeniem dekoru D bu Lefkas 
z czarnym matowym frontem, doskonale sprawdzi si  przy aran acji w stylu 
industrialnym czy eklektycznym. Bior c pod uwag  tegoroczne trendy, meble 
w kolorze ciemnego drewna mo na po czy  z betonowymi akcentami, czarno-
-bia ymi obrazami, z otymi detalami i nowoczesnymi metalowymi dekoracjami, 
np. geometrycznymi lampionami. Kolejnym istotn  kwesti  jest wiat o, które 
wspaniale komponuje si  z dekorem d bu. Dzi ki mo liwo ci wykorzystaniu 
dodatkowego o wietlenia witryn z kolekcji Havana, salon zyska domowy 
i przytulny klimat, a wspólne wieczory b d  up ywa  w przyjemnej i rodzinnej 
atmosferze.
Te oraz inne kolekcje do pokoju dziennego, sypialni oraz pokojów dzieci cych 
i m odzie owych znajdziecie Pa stwo na www.meblewojcik.pl. www.meblewojcik.pl
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