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Garderoba – funkcjonalność na miarę każdego wnętrza!
Tworząc projekt wymarzonego domu lub re-aranżując
przestrzeń obecnego, warto dokładnie przemyśleć kwestię
przechowywania odzieży. Pojemne szafy czy wysokie zabudowy
pomagają w organizacji zarówno miejsca, jak i życia
mieszkańców, ale w ostatnim czasie szczególną popularność
zyskują jednak garderoby. O zaletach ich posiadania opowiada
Marcin Fatyga, CDO w firmie ernestrust.

Dobrze zaprojektowana garderoba ułatwia przechowywanie i segregowanie ubrań, dodatków i różnego rodzaju akcesoriów,
minimalizując tym samym liczbę mebli znajdujących się w sypialni lub pokoju dziecięcym. Właściwie zaplanowane
rozmieszczenie i rozmiar półek, wieszaków czy dedykowanych rozwiązań garderobianych adekwatnych do aktualnych potrzeb
mieszkańców nie tylko atrakcyjnie zaaranżuje przestrzeń, ale także pozwoli na funkcjonalne i maksymalne wykorzystanie
potencjału danego wnętrza.

- Garderoba zyskuje w ostatnim czasie coraz większą popularność. Wynika to z rosnącej świadomości użytkowników, którzy
zaczęli dostrzegać dużą korzyść z posiadania takiego pomieszczenia, ale również z rosnącej oferty dedykowanych temu
rozwiązań. Obecnie coraz więcej firm z branży wnętrzarskiej posiada w swojej ofercie gotowe rozwiązania modułów
garderobianych o różnym przeznaczeniu, co niewątpliwie ułatwia urządzenie funkcjonalnej garderoby. Takie wnętrze możemy
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szczegółowo zaplanować, a każdy pojedynczy moduł możemy spersonalizować według własnych potrzeb i preferencji.
Garderoby mogą być wyposażone w drążki, pantografy, liczne półki, dedykowane szuflady, uchwyty na spodnie czy nawet
specjalnie dedykowane półki do przechowywania obuwia - mówi Marcin Fatyga. CDO z firmy ernestrust.

Garderoba jak u Carrie Bradshaw?

Wypełniona po brzegi garderoba fikcyjnej pisarki z jednego z najpopularniejszych światowych seriali stała się równie ikoniczna,
jak sama postać jej właścicielki. Dzięki nowym rozwiązaniom firmy ernestrust fani Carrie Bradshaw mogą stworzyć podobne
wnętrza w swoich domach.

- Nowością, którą jako pierwsza na rynek wprowadza marka ernestrust, są garderoby o charakterze butikowym.
Charakteryzują się one ażurową konstrukcją i dużą ilością drążków, co pozwala na najkorzystniejsze z możliwych
przechowywanie odzieży na wieszakach ubraniowych. Znajdziemy w niej również moduły z półkami czy szufladami, ale
„wisienką na torcie” są niezwykle efektowne, przeszklone szuflady z podziałami dedykowanymi do przechowywania m.in.
biżuterii. Ci, którzy dysponują nieco większą przestrzenią, mogą pozwolić sobie dodatkowo na formę toaletki z lustrem czy
kompaktowej wyspy, przez co garderoba zyskuje dodatkową funkcjonalność, ale w szczególności nabiera wyjątkowego
charakteru – dodaje ekspert z firmy Garderoba poza swoją funkcjonalnością może jednocześnie pełnić rolę dekoracyjną.
Zabudowy dostępne w ofercie firmy ernestrust umożliwią stworzenie przestrzennej, eleganckiej oraz pojemnej garderoby,
która nie tylko pomieści wszystkie rzeczy, ale także stanie się perłą aranżacji i ostoją porządku.

Więcej informacji o ernestrust:

Ernestrust jako lider na rynku wnętrz kuchennych kreuje trendy w europejskim designie kuchennym. Wsłuchując się w
potrzeby klientów, firma każdego dnia urządza przestrzenie wnętrz kuchennych idealnie dopasowane do potrzeb. Daje
pewność najwyższej jakości, nieszablonowych rozwiązań designerskich, precyzji wykonania i kompleksowości w zakresie
obsługi. Od 50 lat podąża za nowoczesnymi rozwiązaniami, jednocześnie łącząc wieloletnią tradycję z innowacyjnością.
Wnętrza kuchenne ernestrust to połączenie wyjątkowości, indywidualizmu, nowoczesnego i eleganckiego wzornictwa oraz
perfekcji zachowanej w dbałości o najmniejszy szczegół i detal.

ernestrust
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