Dom.pl | Ekscytujący powrót do domu – premiera kolekcji na sezon 21/22 HKliving
Copyright DOM.pl Sp. z o.o. - redakcja@dom.pl
https://www.dom.pl/ekscytujacy-powrot-do-domu-premiera-kolekcji-na-sezon-2122-hkliving.html

Ekscytujący powrót do domu – premiera kolekcji na sezon 21/22
HKliving
W ostatnich miesiącach rzadko opuszczaliśmy nasze
mieszkania. Nic dziwnego więc, że marzyliśmy aby otworzyć się
na świat i na nowo pokochać swoje domy. Właśnie ta idea
przyświecała powstaniu nowej kolekcji marki HKliving.

Aby z powrotem cieszyć się przebywaniem w domu, nie potrzeba wiele – przekonują twórcy marki. Wystarczy odświeżyć
wystrój kilkoma dodatkami. To niezawodny sposób na szybką metamorfozę, zmianę klimatu, przepełnienie wnętrza pozytywną
energią, a efekcie odkrycie go na nowo. Może to być piękny dywan, lampa z ręcznie malowanym abażurem, poduszki w
ciekawe wzory, przyciągające wzrok obrazy albo zachęcające do wspólnego biesiadowania naczynia w pogodnych kolorach.
Takie właśnie przedmioty, które mogą dostarczyć ekscytujących wrażeń i sprawiać radość, znalazły się w kolekcji na sezon
21/22 przygotowanej przez holenderską markę HKliving (BM Housing). Warto uważnie się przyjrzeć jej elementom składowym!

Kolekcja Szmaragdów
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Tak została nazwana linia naczyń – misek, kieliszków do wina, dzbanków, butelek, świeczników, wazonów – ze szkła w
niezwykłym odcieniu szmaragdowej zieleni, które wniosą śródziemnomorski klimat do każdego wystroju. Znakomicie
komponują się z nową serią ceramicznych talerzy, pater i misek, również w zielonych kolorach. Razem stworzą zastawę
stołową nadającą się na każdą okazję, zarówno na codzienny obiad, jak i wykwintną kolację.

Kolekcja Lampionów

Tradycyjne, tajwańskie lampiony to bardzo klimatyczne dodatki. Nie tylko dadzą łagodnie rozproszone, ciepłe światło, ale i być
może skłonią do marzeń o podróżach i ponownym zobaczeniu świata. Zostały wykonane z dbałością o każdy szczegół i ręcznie
pomalowane w ostatnim warsztacie rzemieślniczym w tajwańskich górach z rosnącego tam bambusa makino. Każdy lampion
jest więc niepowtarzalnym dziełem sztuki. HKliving zapowiada, że ta unikatowa kolekcja będzie stale powiększana o nowe,
równie piękne modele.

Kolekcja Bold & Basic

Proste formy, żywe kolory i wyraziste wzory – to cechy charakterystyczne zastawy z tej kolekcji, udowadniającej, że możliwe
jest połączenie minimalizmu z odwagą. Wykonane z porcelany naczynia, które zdobi ręcznie malowany motyw palmy,
znakomicie skomponują się z oferowanymi przez markę jednobarwnymi talerzami czy miskami. To świetny wybór dla osób
lubiących żywe, eklektyczne nakrycie stołu.

Gradientowa Ceramika

Projektanci HKliving uważają, że niedoskonałość dodaje przedmiotom wyjątkowości. Ich przekonanie ucieleśnia kolekcja
ręcznie nakrapianej i wykańczanej ceramiki o zaokrąglonych kształtach. Kolorystyka naczyń, dotąd utrzymana w odcieniach
ziemi, zieleni i rozbielonych oranżach, została teraz powiększona o kolejną barwę – kremową biel. Doszły do niej też nowe
rodzaje naczyń, jak miski i talerze deserowe. Wszystkie te nowości idealnie pasują do reszty kolekcji.

Galeria Ceramiki

To naczynia inspirowane nieregularnymi formami i pudrowymi barwami z lat 80. Mieszanka odcieni różu, błękitu i beżu
stworzy radosną zastawę stołową, która każdego wprawi w dobry humor. Talerze i filiżanki z tej kolekcji są ręcznie zdobione,
co nadaje im walor wyjątkowości. Mają też zapewniające komfort użytkowania zalety praktyczne – wszystkie można myć w
zmywarkach i podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych.

Ceramika Home Chef

Równie ważne co jakość potraw jest to, na czym je podamy. Ceramika Home Chef bez wątpienia jest gwarancją dostarczenia
biesiadnikom doznań estetycznych, które dorównają ich doznaniom smakowym. Wchodzące w skład tej kolekcji naczynia
zostały wykonane z ręcznie zdobionej porcelany, pokrytej mocnym szkliwem w odcieniach błękitu i liliowego fioletu. To
zastawa bardzo piękna i trwała!

Ceramika 70’s

Ukochana od lat seria naczyń, nawiązujących do designu lat 70., powiększyła się w kolekcji 21/22 o kubki do kawy, imbryk,
łyżki i wazony. To ceramika użytkowa, która może też pełnić funkcję dekoracyjną. Wystarczy wyeksponować ją na półkach czy
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w witrynie, by stała się efektowną ozdobą wnętrza.

Szafki modułowe

Nie ma gdzie trzymać ciągle przybywających rzeczy? W zapanowaniu nad nimi pomogą szafki modułowe w stylu vintage o
formach zainspirowanych duńskim wzornictwem z lat 50. i 60. W ofercie jest pięć różnych modułów w dwóch kolorach –
czarnym i w naturalnym odcieniu drewna. Daje to możliwość tworzenia wielu kombinacji mebla, dostosowanego do potrzeb i
przeznaczonego na niego miejsca. Można więc poczuć się twórcą i jednocześnie rozwiązać problem przechowywania!

Rattanowe meble

Ręcznie wyplatane z naturalnego rattanu stoliki kawowe i pomocnicze dodadzą naturalności każdemu wnętrzu i pozwolą
zachować energię lata przez cały rok. Świetnie sprawdzą się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Są lekkie i łatwe do
przenoszenia, więc można je wynieść na taras, by zjeść na słońcu drugie śniadanie czy lunch, a gdy zrobi się chłodniej, z
powrotem zabrać do domu. Dostępne w dwóch wysokościach – wysokie idealnie nadadzą się do posiłku, a niskie do wypicia
kawy czy drinka.

Sofa Club

Czy kanapa, na której ostatnio tyle czasu spędzali domownicy, nie zużyła się i opatrzyła za bardzo? Jeśli tak, to warto
wymienić ją na nową. Godnym zastępstwem wysłużonego mebla stanie się sofa Club. Obita piękną, włoską tkaniną Royal w
piaskowym kolorze, będzie kusić do wygodnego odpoczynku i cieszyć oczy pięknymi liniami o idealnych proporcjach.

Kolekcja obrazów

Relaks na nowej sofie będzie jeszcze przyjemniejszy, jeśli na przeciwległej ścianie powiesimy zachwycające urodą obrazy.
HKliving proponuje m.in. dzieła Selli Molenaar, które pokazują piękno kobiecości. Choć prace tej ilustratorki z Amsterdamu są
minimalistyczne w wyrazie, to intrygują i skłaniają do przeróżnych interpretacji. Trudno od nich oderwać wzrok!

Równie ciekawe są inne elementy kolekcji. To obrazy stworzone różnymi technikami w wielu stylach (reliefowe, realistyczne
przedstawienia krajobrazów dżungli, kompozycje abstrakcyjne i kubistyczne), ale zawsze sygnowane przez znanych artystów
współczesnych. Wśród nich można znaleźć także prace, nazwane HK Objects, do których powstania wykorzystano unikatową
mieszankę tekstur i materiałów. Wszystkie są niezwykłe!

Doris dla HKliving

Efektem współpracy marki z artystką, projektantką i wielbicielką starych rzeczy, jest kolekcja poduszek. Ozdobione
drukowanymi dwustronnie na poszewkach wzorami w stylu vintage, zmienią nie do poznania wygląd sofy, fotela czy łóżka. To
znakomitej jakości tekstylia – zostały uszyte z jedwabiu, wełny lub satyny. Są przyjemne w dotyku, miłe dla oka i mają
ponadczasową urodę, która nigdy się nie znudzi.

Dywany
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To niezawodny sposób na ożywienie aranżacji i wprowadzenie do niej przytulnej, zachęcającej do odpoczynku atmosfery. W
skład premierowej kolekcji wchodzą dywany o organicznych kształtach z włókien sztucznych z recyklingu, idealne na taras
oraz przeznaczone do wnętrz ręcznie tkane dywany z bawełny, również pochodzącej z recyklingu. Są kolorowe, ozdobione
pięknymi wzorami i znakomitej jakości.

Oświetlenie

Nie zapomnij o nim, bo to one kreuje miły nastrój w domu. Do nowej kolekcji HKliving przygotowało lampy o niezwykłych
formach, które różnią się nie tylko kształtem, ale także materiałami, z jakich je wykonano. Jedne mają podstawy z ceramiki,
inne z metalu, abażury natomiast są z lnu, abaki i bambusa. Każdą z nich można zainstalować zarówno nad stołem czy wyspą
kuchenną, jak i w kąciku do czytania, rozświetlając tym sposobem każde miejsce w pomieszczeniu.

BM Housing
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