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Salon – jedno pomieszczenie, wiele funkcji. Bezpłatny webinar
OKK! design
Salon jest kluczowym miejscem w domu – stanowi centrum życia
codziennego. To tutaj odpoczywamy i spędzamy czas z
najbliższymi. Na co powinniśmy zwrócić uwagę urządzając to
pomieszczenie? Jak zaprojektować salon połączony z aneksem
kuchennym? Jak zaaranżować ścianę telewizyjną, a może
ustawić telewizor w nietypowym miejscu? Na te i inne pytania
odpowie prof. Jan Sikora podczas kolejnego spotkania online
OKK! design.

Bezpłatny webinar z cyklu OKK! design odbędzie się w czwartek 23 września 2021 r. o godzinie 12:00. Gościem specjalnym
spotkania będzie prof. Jan Sikora z gdańskiego biura projektowania wnętrz Sikora Wnętrza Architektura. Mecenasem spotkania
jest marka Samsung, lider na rynku telewizorów w Polsce.
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Jakie zagadnienia poruszą zaproszeni goście podczas spotkania?

- Jak zaprojektować i urządzić salon? Zasady i inspiracje.
- Ściana telewizyjna w salonie – pomysły na aranżacje.
- Jak zaaranżować salon połączony z jadalnią i kuchnią?

Gościem specjalnym webinaru będzie prof. Jan Sikora, dyplomowany architekt wnętrz, członek Stowarzyszenia Architektów
Polskich i wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi autorską Pracownię Przestrzeni Publicznych na
Wydziale Architektury i Wzornictwa. Jest założycielem gdańskiego biura projektowania wnętrz Sikora Wnętrza Architektura,
które działa na terenie całego kraju od ośmiu lat. Pracownia specjalizuje się w projektowaniu wnętrz o unikalnej i
niepowtarzalnej stylistyce, wielokrotnie wyróżnionych w konkursach w kraju i za granicą. Do najważniejszych nagród należą:
Nagroda Architektoniczna Polityki, Bryła Roku czy International Interior Design Award.

W trakcie webinaru prof. Jan Sikora nakreśli tematykę projektowania salonu. Zdradzi, o czym powinniśmy pamiętać aranżując
to pomieszczenie. Opowie o swoim najnowszym projekcie – mieszkaniu na Wyspie Spichrzów znajdującym się w kompleksie
kamieniczek Deo Plaza.

Mecenasem webinaru jest marka Samsung. Od kilku lat marka rozwija ofertę urządzeń z kategorii Lifestyle, które dzięki swoim
unikatowym cechom dopasowują się do stylu życia różnych użytkowników. Swoboda aranżacji, różnorodność funkcji i
wyjątkowy design sprawiają, że każdy znajdzie coś dla siebie, a pojęcie personalizacji ekranu nabiera nowego znaczenia.
Tomasz Drężek i Adrian Rogalski, eksperci marki, opowiedzą o najnowszych technologiach, funkcjach i rozwiązaniach marki
Samsung. Zaprezentują ofertę produktów z kategorii Lifestyle, która obejmuje odświeżone linie telewizorów The Frame, The
Sero, The Serif oraz The Terrace. Pierwszy z nich – The Frame – jest dla osób, które chcą zapełnić czarny ekran telewizora
rodzinnymi zdjęciami czy dziełami sztuki. Wymienne ramki w kilku stylach i kolorach oraz możliwość wyboru rodzaju i koloru
passe-partout zamieniają The Frame w domową galerię fotografii bądź obrazów. Dla miłośników designu – The Serif (wyróżnia
się najwyższej klasy wzornictwem sprawiając, że urządzenie wygląda perfekcyjnie gdziekolwiek go nie postawisz – 360
design), dla fanów Instagrama i innych mediów społecznościowych – The Sero (obrotowy ekran daje możliwość oglądania
zarówno ulubionych treści telewizyjnych i filmowych, jak i wygodnego przeglądania treści mobilnych na dużym ekranie), a dla
wielbicieli filmów w plenerze – The Terrace. Warto nadmienić, że The Terrace to pierwszy taki telewizor na rynku
konsumenckim, przeznaczony do przestrzeni na zewnętrz, który oferuje niesamowitą jakość obrazu, dźwięk oraz inteligentne
funkcje, dotychczas zarezerwowane tylko do pomieszczeń. Dostępny w sprzedaży będzie w czwartym kwartale 2021 roku.

Mecenas spotkania: Samsung

Patroni webinarów OKK! design: Elle Decoration, WhiteMAD, Dobre Wnętrze, Czas na Wnętrze, MAGAZIF.com, Foorni.pl,
Example.pl, Exspace.pl, Designteka.pl, Weranda, Ambiente.info.pl, Arch_App

Organizator: OKK! PR

AGENDA SPOTKANIA:

12.00 – powitanie gości i widzów

12.05 – prezentacja Samsung

12.45 – wystąpienie prof. Jana Sikory
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13.25 – pytania widzów do prof. Jana Sikory

OKK! design
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