WYBIERAJĄ
CZYTELNICY I EKSPERCI

MIESIĘCZNIKA

IV edycja konkursu

konesera
PIĘKNO INNOWACJA PRESTIŻ 2015
PREZENTUJEMY najciekawsze premiery na rynku wnętrzarskim. Materiały oraz przedmioty, które sprawiają,
że żyje nam się wygodniej i piękniej. Najnowsze technologie, wspaniałe wzornictwo – co miesiąc nowe
nominacje! Spośród nich czytelnicy oraz jury złożone z ekspertów „Dobrego Wnętrza” wybiorą zwycięzców.
PLAN AKCJI

KOLEJNOŚĆ NOMINACJI PRODUKTÓW Z RÓŻNYCH SEGMENTÓW RYNKU

WRZESIEŃ

LISTOPAD

Oświetlenie: lampy, systemy oświetleniowe
Sprzęt elektroniczny i multimedialny: RTV, IT

PAŹDZIERNIK
Meble: ekskluzywne meble wypoczynkowe,
meble do sypialni i jadalni

Przypomnienie wszystkich
nominowanych produktów z nadanymi
im kodami do głosowania
Prezentacja nagród dla głosujących
Głosowanie oraz wybór 12 zwycięskich
przedmiotów (jeden w każdej kategorii),

które otrzymają tytuł „Design dla konesera.
Piękno, innowacja, prestiż 2015”

GRUDZIEŃ
Ogłoszenie wyników
konkursu oraz przedstawienie laureatów

konesera
NOMINACJA
ASTOLFO,
EXCLUSIVE LIGHTS
Ze średniowiecznej
i renesansowej literatury
do współczesnego designu:
bohater eposów rycerskich,
Astolfo, stał się inspiracją
do powstania niezwykłej
lampy.

Włócznia świetlna
Włoski projektant Amedeo Guidobono Cavalchini umieścił na podstawie z aluminium anodowanego (w kolorach dębu
lub orzecha) ramię nawiązujące kształtem do włóczni. W tej designerskiej „broni” inspirowanej włócznią legendarnego
bohatera znajdują się diody LED z funkcją ściemniania. Dzięki specjalnym wytłoczeniom w podstawie ramię lampy Astolfo
można ustawiać w trzech różnych płaszczyznach, zmieniając w ten sposób intensywność oświetlenia wnętrza oraz kąt
padania światła. Cena 6390 zł, www.exclusivelights.pl

Regulamin konkursu dostępny na: www.designdlakonesera.pl
NEXTO : OrderID: 2096167 : : michal.boguslawski@dimplex.pl

OŚWIETLENIE: LAMPY, SYSTEMY OŚWIETLENIOWE

konesera

Kosmiczny design

NOMINACJA

Pierścień zewnętrzny, wyposażony
w LED-y o mocy 20 W, umieszczony
jest nieruchomo na zawieszeniu,
natomiast wewnętrzny pierścień,
z LED–ami o mocy 10 W,
przymocowany został za pomocą
dwóch ruchomych przegubów,
co pozwala na jego odchylanie
w dowolnym kierunku. W ten sposób
można skierować oświetlenie tam,
gdzie najbardziej jest potrzebne.
Dzięki ciepłej białej barwie
światła Lovisa tworzy we wnętrzu
przytulną atmosferę.
Cena 1212,90 zł,

LOVISA,
LAMPY.PL
Futurystyczna lampa,
której klosz tworzą dwa
stalowe pierścienie.
Dzięki oryginalności,
a jednocześnie prostocie
formy, pasuje nie tylko
do nowoczesnych
aranżacji, świetnie
wkomponuje się w różne
wnętrza, podkreślając
ich indywidualność.

www.lampy.pl

WIREFLOW, VIBIA

konesera
NOMINACJA

Współczesna interpretacja
klasycznego kandelabru,
stworzona przez hiszpańską
manufakturę, która specjalizuje
się w designerskim oświetleniu.
Misją firmy Vibia jest inspirowanie
architektów, projektantów
oświetlenia i wnętrz poprzez
oferowanie im unikalnych
i nowatorskich produktów.

konesera
NOMINACJA

KASETA 1000 DIMPLEX,
Dekoracyjne oświetlenie, wyposażone
w trwałe LED–y, które doskonale
imituje naturalne płomienie.

Linia ognia
Taniec płomieni na zawołanie! Kaseta 1000 Dimplex
z dekoracyjnym efektem świetlnym Opti-Myst® jest zdalnie
sterowana, obsługiwana pilotem. Jej modułowa budowa pozwala
na tworzenie dowolnie długich „żywych” linii świetlnych.
Zestawienie kilku kaset sprawia, że salon, łazienka, sypialnia lub
inne pomieszczenie nabierają luksusowego charakteru. Kaseta
1000 Dimplex oświetla wnętrza delikatnymi, intymnymi refleksami
tworzącymi niepowtarzalny nastrój To spektakularne rozwiązanie
polecamy osobom pragnącym zerwać z monotonią i rutyną.
Idealnie współgra zarówno z nowoczesnym, jak i klasycznym
wnętrzem. Cena 12 000 zł, www.optiflame.pl

Geometria z polotem
Kombinacja czarnych kabli z prostą czarną oprawą tworzy zawieszone
w powietrzu ażurowe bryły, które wydają się nierzeczywiste, jakby
zostały narysowane. Mimo dużych rozmiarów, lampy zachowują efekt
otwartej przestrzeni, przez którą płynie światło. Projektant Arik Levy
uważa, że jego dzieło łączy w sobie „obecność, a zarazem nieobecność,
przejrzystość, płynność i blask”. Cena od 4800 zł, www.vibia.com
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OŚWIETLENIE: LAMPY, SYSTEMY OŚWIETLENIOWE

SERIA ODACE,
SCHNEIDER ELECTRIC

konesera
NOMINACJA

To prawdziwy kameleon – dzięki
wyjątkowo szerokiej gamie wykończeń,
dostosuje się do każdego wystroju
wnętrza: tradycyjnego, nowoczesnego,
awangardowego, a także stylu życia
i osobowości domowników.

Wolność wyboru
Gama produktów elektroinstalacyjnych Odace dzieli się na dwie serie:
Odace Style i Odace Touch. Seria Odace Style dostępna jest w dwóch
podstawowych kolorach (białym i piaskowym) oraz trzech odcieniach
metalizowanych: antracytu, aluminium i grafitu. Odace Style bazuje
na podstawowych czystych formach, takich jak okrąg i kwadrat,
charakteryzując się pięknem i wyrafinowaniem. Seria Odace Touch
występuje w czterech wersjach wykończenia: w drewnie nordic,
kamieniu galaxy, aluminium i inox. Można ją więc dopasować
do każdego wystroju wnętrza. Obie serie, Style i Touch, działają
na wspólnych mechanizmach, co pozwala na swobodną wymianę
ramek, podnosząc ich funkcjonalność, www.schneider-electric.com
SPRZĘT ELEKTRONICZNY I MULTIMEDIALNY: RTV, IT

konesera

HW J7500,
SAMSUNG

JS9000,
SAMSUNG

Samsung Soundbar HW J7500
zadba o to, byś mógł wszystkimi
zmysłami jeszcze intensywniej
przeżywać ulubione filmy.

Najwyższa jakość obrazu: perfekcyjny
kontrast, idealna jasność, żywe kolory
i wyrazistość detali. To jednak
nie wszystko – najnowszy telewizor
Samsung SUHD wyróżnia się także
piękną i funkcjonalną formą.

NOMINACJA

konesera
NOMINACJA

Spektakularny efekt

OPRACOWANIE JD, ZDJĘCIA SERWISY PRASOWE FIRM

Zakrzywiony ekran i stylowa, wąska rama wyróżniają telewizor
Samsung SUHD spośród wszystkich innych i sprawiają, że będzie
on gwiazdą w każdym wnętrzu. Stylowym detalem jest też
podstawa w kształcie litery Y, która optycznie dodaje lekkości
formie. Jeśli chodzi o przekątne ekranu, do wyboru są trzy wersje:
48, 55 i 65 cali. Zaletą tego telewizora jest nie tylko świetny design,
lecz także zaawansowanie techniczne. Wykorzystano tu nowy,
niezwykle szybki system TIZEN. Zapewnia on użytkownikom bardziej
intuicyjny i szybszy dostęp do ulubionych filmów, gier oraz innych
aplikacji, a także ułatwia współpracę m.in. z urządzeniami
mobilnymi. Cena od 7800 zł, www.suhd.samsung.pl

Pełnia wrażeń
Doskonała jakość dźwięku, duża moc i elegancki design
idealnie harmonizują z zakrzywionymi ekranami telewizorów
Samsung, a bezprzewodowa łączność zapewnia
prostą i wygodną obsługę urządzeń. Cena 2900 zł,
www.samsung.pl
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