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Kot³y, grzejniki, podgrzewacze wody, klimatyzatory, oczyszczacze

powietrza, pralki – kiedyœ, ze wzglêdu na gabaryty i ma³o 

atrakcyjny wygl¹d by³y pieczo³owicie ukrywane, dziœ nowoczesne,

kolorowe, designerskie sta³y siê przedmiotami sztuki u¿ytkowej.

Projektanci przeœcigaj¹ siê w coraz to nowszych koncepcjach, 

futurystycznych kszta³tach i metalicznej kolorystyce rodem 

z kosmosu.
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Wzornictwo przemys³owe to prê¿nie rozwi-

jaj¹ca siê dziedzina z pogranicza przemy-

s³u i sztuki. M³odzi, kreatywni projektanci in-

spirowani obowi¹zuj¹cymi trendami nadaj¹

domowym urz¹dzeniom nieznany dot¹d

charakter. 

Nie licz¹ siê ju¿ tylko funkcje i mo¿liwoœci

sprzêtu, ale równie istotny staje siê jego de-

sign – cecha zarezerwowana dot¹d raczej

dla sprzêtów hi-fi, telewizorów, komputerów

i laptopów. Innych elementów technicznej

infrastruktury domu raczej nikt nie chcia³

eksponowaæ. By³y g³oœne, du¿e i mia³y bar-

dzo techniczny, siermiê¿ny wygl¹d. Chowa-

no je wiêc w pomieszczeniach gospodar-

czych.

1 Elektryczny kocio³ jest na tyle ma³y

i estetyczny, ¿e z powodzeniem

mo¿emy powiesiæ go 

np. w przedpokoju lub na bocznej

œcianie salonu

2 Podgrzewacz wody to urz¹dzenie

niezbêdne, jeœli ciep³ej wody nie

zapewnia nam kocio³ grzewczy. 

Bia³a prosta forma idealnie wspó³gra

z kolorem ceramiki i ³azienkowych

dodatków

3 Zmiêkczacz AQA PERLA, 

rozpieszcza nas miêkk¹ wod¹, 

a oko cieszy doskona³ym 

wzornictwem

2

1

fot. Kospel

3

fot. Bosch

fot. BWT
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Jednak to ju¿ przesz³oœæ. Projektanci

techniki u¿ytkowej dopasowali j¹ do po-

mieszczeñ mieszkalnych i „udomowili”.

Coraz chêtniej wiêc lokujemy j¹ w bar-

dziej eksponowanych miejscach. Urz¹-

dzenia s¹ precyzyjnie wykonane z mate-

ria³ów wysokiej jakoœci, ich szlachetne

wzornictwo pasuje do nowoczesnych

wnêtrz. S¹ nie tylko atrakcyjne wizualnie,

ale te¿ du¿o bardziej funkcjonalne – „inte-

ligentne”, ³atwiejsze w obs³udze, cichsze

i czystsze. Nie zak³ócaj¹ wiêc ogl¹dania

telewizji czy s³uchania muzyki. Stanowi¹

oryginalny element aran¿acji domowego

wnêtrza.

Stoj¹cy kocio³ grzewczy sta³ siê „me-

blem”, który ³atwo wkomponowaæ w oto-

czenie, montuj¹c np. w holu. Wisz¹cy,

dziêki wymiarom odpowiadaj¹cym popu-

larnym modu³om mebli kuchennych, mo¿-

6

fot. Daikin

4 Niebieskie drzwi, metalizowana obudowa i harmonijne linie sprawiaj¹, ¿e

pralka stajê siê modnym designerskim meblem. Bez obaw wiêc mo¿emy

ustawiæ j¹ w pokoju, maj¹c pewnoœæ, ze jej cicha praca nie zak³óci nam

s³uchania muzyki czy ogl¹dania telewizji

5 Nowoczesne kot³y grzewcze zmieniaj¹ image. Sterylnoœæ, ob³e futurystycz-

ne kszta³ty i po³yskuj¹ce obudowy sprawiaj¹, ¿e coraz czêœciej urz¹dzenia te

lokujemy np. w sali do æwiczeñ, czy domowym spa z saun¹ i jacuzzi

6 Coraz wiêcej osób, szcze-

gólnie dzieci cierpi na alergiê,

ale nie tylko alergikom przyda-

je siê oczyszczacz powietrza.

Wysoko rozwiniêty

7-warstwowy system filtracji

usuwa drobne py³ki

unosz¹ce siê w powietrzu, rozk³ada równie¿

bakterie i wirusy. Oczyszczacz jest 

cichy – nadaje siê do u¿ycia w sypialni i przeno-

œny. Jego kompaktowe wymiary i atrakcyjny 

wygl¹d sprawiaj¹, ¿e mo¿emy ustawiæ go 

nawet w najbardziej reprezentacyjnym salonie

7 Oryginalny, kwiatowy design odkurzacza

spodoba siê szczególnie kobietom 

poszukuj¹cym nie tylko funkcjonalnych, 

a równie¿ stylowych i ciesz¹cych oko 

domowych pomocników

fot. Viessmann

5

fot. Indesit

fot. Samsung

4

7
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na zgrabnie wpasowaæ w zabudowê ku-

chenn¹ lub ³azienkow¹. Nowoczesnych

pralek, odkurzaczy, mo¿emy ju¿ nie cho-

waæ, a zdobiæ nimi wnêtrze. 

Równie atrakcyjn¹ stylistykê maj¹ monto-

wane w salonach i sypialniach klimatyza-

tory. Niektóre mo¿na pomalowaæ np. na

kolor œciany lub zamówiæ model z dowol-

8

fot. Ciep³otech fot. VNH

9

8 Plazmowy Promiennik Ciep³a, czyli grzej¹ce lustro – umo¿liwia odczuwanie promieni wio-

sennego s³oñca nawet w pochmurne jesienne dni, poprawia nastrój i sprawia, ¿e tempera-

tura w pomieszczeniu jest jednolita, a powietrze nie ulega osuszeniu. Promiennik jest do-

skona³y dla alergików, gdy¿ nie wprawia w rotacjê powietrza z py³kami kurzu. Wymarzone

rozwi¹zanie nie tylko do ³azienki, ale np. jako efektowny element dekoracyjny powieszony

nad komod¹ w salonie

9 Grzejnik p³ytowy w jaskrawym czerwonym kolorze krzes³a w kontraœcie z bia³ymi œcianami

tworzy wyrazisty element dekoracyjny salonowego wnêtrza

R E K L A M A
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nie wybran¹ reprodukcj¹ obrazu lub zdjê-

ciem.

Stare ¿eliwne grzejniki zwykle zas³aniali-

œmy d³ugimi firanami. Nowoczesne pro-

dukowane s¹ w ró¿norodnej formie i ko-

lorystyce. Mo¿na wiêc potraktowaæ je jak

rzeŸbê lub obraz.

fot. Enix

10

13

14

fot. Instal Projekt

fot. LG

10 A¿urowy grzejnik w kolorze chromowa-

nej stali pasuje do a¿urowej œcianki dzia³o-

wej z p³yt g-k – razem tworz¹ efektown¹

„ciep³¹” przegrodê

11 Niezwyk³y w swej formie grzejnik Dualis

doskonale ogrzeje i ozdobi wnêtrze

12 Nowoczesny grzejnik drabinkowy – oryginalna konstrukcja 

i kolorystyka sprawiaj¹, ¿e bez obaw mo¿emy zamontowaæ go

w widocznym miejscu mieszkania, np. w przedpokoju. Dziêki efek-

townym chromowanym uchwytom bêdzie pe³niæ funkcjê oryginal-

nego wieszaka – dodatkowo wyposa¿ony w elektryczn¹ grza³kê

umo¿liwi szybkie wysuszenie przemoczonych kurtek nie tylko zim¹

13 Futurystyczna rzeŸba kolorystycznie dopasowana do be¿u

œcian, dywanu i fotela

14 Klimatyzator w domu to bezcenny komfort dobrego samopo-

czucia w upalne dni. Art Cool Galeria nie tylko ch³odzi, ale te¿ 

dekoruje pomieszczenie. Kwadratowa obudowa ma otwierany

przedni panel, który pe³ni funkcjê ramy obrazu – mo¿na go samo-

dzielnie wymieniaæ w zale¿noœci od potrzeb i nastroju. Sterowanie

urz¹dzeniem odbywa siê za pomoc¹ bezprzewodowego pilota

fot. Purmo

12

fot. Zehnder
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