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Jakie będą nasze wnętrza w 2022 roku? 
Z pewnością znajdą się w nich nawią-
zania do tego, co kochamy, za czym 
tęsknimy i o czym marzymy. Będzie 
szczypta nowości, ale też przeszłość – 
bo to coś, co nas tworzy.

Przez pandemię nasze mieszkania, 
często z dnia na dzień musiały stać 
się przestrzeniami multifunkcyjnymi  
– obecnie toczy się w nich nasze ży-
cie rodzinne, towarzyskie, zawodowe
i szkolne jednocześnie. Doceniliśmy to-
warzystwo innych ludzi, zwłaszcza naj-
bliższych i celebrujemy każdą wspólnie
spędzoną chwilę. Ważny jest również

kontakt z przyrodą. Każdy z tych aspek-
tów widoczny będzie we wnętrzach  
w 2022 roku. Chcemy mieć wygod-
ne miejsca pracy i nauki, komfortowe  
salony, sypialnie i jadalnie, a wszystko to 
uzupełnione cieszącymi oko dodatka-
mi w stylach, które lubimy najbardziej.  

W Trendbooku 2022 możesz zobaczyć 
zdjęcia inspirujących wnętrz, przeczy-
tać o najnowszych nurtach w aranżacji 
mieszkania i sprawdzić, jakie modne 
meble i dodatki znajdziesz w salonach 
Agata. Wybierz swój ulubiony trend  
i odmień przestrzeń wokół siebie!

Wprowadzenie
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Czy szaleństwo i elegancja idą w parze? Owszem 
– wystarczy spojrzeć na aranżacje inspirowane
wnętrzami paryskich kamienic. Pełne szyku
i artystycznego polotu, wypełnione są zarówno
meblami nawiązującymi do minionych epok, jak
i wzorowanymi na ikonach współczesnego designu.
Klasyczna baza i barwne akcenty, elementy
sztuki i ekscentryczne dodatki – to wszystko daje
zachwycający, nietuzinkowy efekt.

Paryski szyk
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Sofa SIESTA 
3-osobowa

Obrazy 
GREEN SHAPES I i II 

53x73 cm

Dywan SAFRI 005 
100x130 cm

Paryski szyk

Lampa podłogowa SOHO

Poszewka dekoracyjna
AURE 45x45 cm

01
Dekoracja ścienna 
MIŁORZĄB 
JAPOŃSKI 91 cm

Wazon 
24,5 cm

https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dywany/z-krotkim-wlosiem/005-safri-dywan-100-130?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/sofy/siesta-sofa-3-os-b-funkcji-tkanina-magic-velvet2213-dab-naturalny?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-ceramiczne/wazon-4621
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/dekoracje-scienne/dekoracje-pozostale/dekoracja-scienna-91cm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/tekstylia/poszewki-i-poduszki-dekoracyjne/poszewki-dekoracyjne/poszewka-45-45-cm-ciemnoniebieska?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-podlogowe/lampa-podlogowa-6?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/lp-lista/13144
https://www.agatameble.pl/lp-lista/13144?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-ceramiczne/wazon-4621?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/dekoracje-scienne/dekoracje-pozostale/dekoracja-scienna-91cm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-podlogowe/lampa-podlogowa-6?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
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Loftowe wnętrza nadal są w modzie – ażurowe 
konstrukcje regałów, połączenie drewna i metalu 
z motywem przemysłowym wciąż obowiązują. 
Surowość zostaje jednak przełamana bogactwem 
zieleni. Żywe rośliny wypełniają każdy kąt  
i kontrastują z betonową szarością, przynosząc 
wytchnienie od miejskiego zgiełku i ciągłego 
wyścigu z czasem. Roślinność pomaga stworzyć 
oazę w środku miasta.

Wielkomiejska 
enklawa
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Fotel wypoczynkowy 
BEO z funkcją relaks

Regał EXETER

Komplet stolików 
DROSSE

Poduszka NATURE 
45x45 cm

Zestaw 2 klatek 
dekoracyjnych

Zegar ścienny 60 cm

Świecznik drewniany 
18 cm

W
ielkom

iejska enklaw
a

Osłonka dekoracyjna 
33x33 cm

Lampa wisząca 
VERTO

Lampa stojąca
JUTA

https://www.agatameble.pl/lp-lista/13146?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-podlogowe/5569-juta-lampa-podlogowa?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/stoliki-i-lawy/drosse-komplet-stolikow-a-312-55014-czarny?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/fotele-wypoczynkowe/beo-fotel-z-funkcja-1tv-tkanina-monolith38-orzech?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/zegary/zegar-7470?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-wiszace/p16182-d57-verto-lampa-wiszaca?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/tekstylia/poszewki-i-poduszki-dekoracyjne/poduszki-dekoracyjne/poduszka-nature-45-45-lemury?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/donice-oslonki-i-kwietniki/dekoracja-zestaw-2-klatek-czarny?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/swiece-swieczniki-i-latarenki/swieczniki/swiecznik-13-18-13cm-natural?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/donice-oslonki-i-kwietniki/oslonka-dekoracyjna-na-stojaku?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
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Industrialna stylistyka przeznaczona jest nie tylko 
dla tych, którzy cenią surowość wystroju. Welurowe 
tkaniny, dodatki w różnych odcieniach złota czy 
miedzi, nieliczne, ale za to efektowne dekoracje, 
wyróżniające się intensywnym kolorem elementy 
– sprawią, że wnętrze stanie się bardziej przytulne.
Ważny jest umiar, by całość nie zatraciła loftowego
charakteru.

Loft 
udomowiony
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Loft udomowiony

Krzesła z kompletu LEON

Krzesło TOKIO

Świecznik ażurowy 
metalowy 28 cm

Lampa wisząca 
RIANO

Konsola
EXETER

Stół MARS

Obraz ABSTRACT I i II 
53x73 cm

Lampa stołowa 
ROUND WOOD

Krzesło LONI

Seria KALISTO

https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/krzesla/krzeslo-loni?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/krzesla/tokio-krzeslo-grupa-1-monolith48-buk-miodowy?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-stolowe/3591-round-wood-lampa-stolowa-czarny-zloty?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-wiszace/p0454-08d-sdac-riano-lampa-wiszaca-2?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/swiece-swieczniki-i-latarenki/swieczniki/swiecznik-1462?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/toaletki-konsole/konsola-exeter?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/stoly/mars-stol-folia-pcv-dab-desert-czarny-mat?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/stoly/leon-set-jadalniany-zloty-dab-itaka14?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/lp-lista/13148?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/lp-lista/13150?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/krzesla/tokio-krzeslo-grupa-1-monolith48-buk-miodowy?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
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Podobnie jak w modzie, tak i we wnętrzach przeszłość 
łączy się z tym, co nowe. Obecnie najbardziej widoczny jest 
powrót do lat 60. i 70. Meble nawiązujące do wzornictwa  
z tamtego czasu - zwłaszcza skandynawskiego, geome-
tryczne wzory, delikatne odcienie błękitu, zieleni oraz 
różowego - to wszystko sprawia, że otrzymujemy jasne, 
radosne wnętrza pełne lekkości i świeżości.

Vintage 
we współczesnym 
wydaniu
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Stół rozkładany FENIX

Obraz 
CREAMY LINES 
I i II
53x73 cm

Krzesło CALLI

Komplet 3 obrazów SUNRISE

Fotel 
CAMILLE

Konsola 
EXETER

Lustro 92 cm

Stół rozkładany BELLAGIO

Lampa podłogowa TREVISO 

Krzesło URMI

Wazon KULA 19 cm

Lampa 
wisząca 
BOLL

Vintage we współczesnym wydaniu

https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/stoly/fenix-stol-rozkladany-dab-kanadyjski-989pelny?querystring=0805-245-015-002-0001?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/krzesla/calli-krzeslo-cs8022a1-rzygaszona-czerwien-90531?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/dekoracje-scienne/obrazy/kpl-3-obrazow-50-70-2x40-50-sunrise?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-szklane/wazon-kula-17-cm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-podlogowe/lampa-podlogowa-treviso-5038?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/stoly/bellagio-85-stol-rozkladany-laminat-dab-artisan-czarny-mat?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-wiszace/lampa-wiszaca-boll?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/lustra/17mjd2015-lustro-92-4-4-92-cm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/fotele-wypoczynkowe/camille-fotel-cl-18085-tkanina-mt-02-szara-czarny?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/toaletki-konsole/konsola-exeter?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/krzesla/urmi-krzeslo-u-378-czarne-pp-natural?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/lp-lista/13152?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/krzesla/urmi-krzeslo-u-378-czarne-pp-natural?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/krzesla/calli-krzeslo-cs8022a1-czarny-3010?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
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Po latach mody na minimalistyczne, perfekcyjnie 
dopracowane domowe przestrzenie, nadszedł 
czas, by docenić to, co niedoskonałe. Nieregularne 
powierzchnie, niejednolita kolorystyka i produkty 
stworzone przy  użyciu materiałów z odzysku są 
wyznacznikiem modnego wnętrza. Rękodzieło lub 
przedmioty użytkowe - wyglądające na takie, które są 
wytworem jedynie ludzkich dłoni - nadają przestrzeni 
bardziej swobodny, indywidualny charakter.

Urok 
niedoskonałości
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Wazon 25 cm

Ławka MARRI

Stół MARRI

U
rok niedoskonałości

Dzbanek na kawę herbatę 
STONE 850 ml

Młynek  
do przypraw 

AKACJA

Świecznik 10 cm

Deska do krojenia 
z drewna akacjowego 29,5 cm

Komplet sztućców
 VILAGIO, 24 elementy

Kubek DENIM 400 ml

Wazon 10,8 cm

Seria GLACIAR

https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/wyposazenie-kuchni/mlynki-i-przyprawniki/mlynek-do-przypraw-akacja-20cm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/wyposazenie-jadalni/szklanki-i-kubki/kubki/denim-kubek-400-ml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/stoly/marri-stol-m2601007-braz-rustykalny?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/swiece-swieczniki-i-latarenki/swieczniki/swiecznik-1430?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/wyposazenie-jadalni/dzbanki-i-karafki/dzbanki/stone-dzbanek-850-ml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/wyposazenie-jadalni/sztucce/vilagio-komplet-sztuccow-24-szt-jasny-braz?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-ceramiczne/wazon-11-5-25-cm-rozowy?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/lawki/marri-lawka-m2607003-braz-rustykalny?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/lp-lista/13154?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/lp-lista/13154?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/wyposazenie-kuchni/noze-i-deski-do-krojenia/deska-kuchenna-16
https://www.agatameble.pl/lp-lista/13166?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/wyposazenie-kuchni/noze-i-deski-do-krojenia/deska-kuchenna-16?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
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Głębokie, szlachetne barwy i miękkość aksamitu są 
synonimem bogactwa. Popularnością wciąż cieszą 
się wszelkie odcienie zieleni, zwłaszcza w połączeniu 
z błękitem w różnych odsłonach. Duże, roślinne  
i kwiatowe wzory równoważą gładkie, jednokolorowe 
powierzchnie. Tapicerowane welurową tkaniną meble, 
welwetowe poszewki na poduszki i zasłony podkreślają 
z kolei wykwintność aranżacji. Kropką nad „i” są 
połyskujące złotem i srebrem dekoracje.

Barokowa 
elegancja 
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Barokowa elegancja

Fototapeta 
flizelinowa 
312x219 cm

Wazon metalowy 
BUTELKA 66,5 cm

Lampa wisząca 
AMEDEO

Poszewka dekoracyjna 
44x44 cm

Ramka na zdjęcie 13x18 cm

Łóżko kontynentalne 
MONAKO 
160x200 cm, 
z pojemnikiem

Komplet pościeli 
bawełnianej 
STONEWASHED 
160x200 cm

Lampa stołowa 
HELENA

https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/tekstylia/poszewki-i-poduszki-dekoracyjne/poszewki-dekoracyjne/poszewka-44-44-cm-ciemny-turkus?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/ramki-na-zdjecia/ramka-56?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-metalowe/wazon-66-5cm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-wiszace/amedeo-lampa-wiszaca-chrom?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-stolowe/helena-lampa-stolowa-czarny?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/dekoracje-scienne/fototapety/12664-vexxl-fototapeta-312-219-cm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/lp-lista/13224?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/lozka-i-szafki-nocne/lozka-kontynentalne/monako-lozko-z-pojemnikiem-i-matercem-160-200-tkanina-velluto36?querystring=monako?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
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2022 rok to wielki powrót szkła we wszelkich odsłonach. Występuje ono zarówno 
jako część składowa konstrukcji mebli, jak i w postaci dodatków – abażurów lamp, 
wazonów, dekoracji ściennych lub przedmiotów codziennego użytku. Elementy 
te, zestawione ze sobą, dodają wnętrzu lekkości, a przenikające ich powierzchnię 
światło tworzy niezwykłe iluminacyjne efekty. 

Ponadczasowe 
szkło
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Wazon 20 cm

Wazon CYLINDER 
40 cm

Ponadczasowe szkło

Wazon OPTYK 23 cm

Wazon szklany 
MILANO 25 cm

Wazon BŁĘKIT 
NOCY 15 cm

Świecznik szklany 
BUTELKA 20,5 cm

Wazon BUTELKA 
18,5 cm

Wazon szklany 
bursztynowy
CARO 23,9 cm

Wazon OPTYK 
20 cm

https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-szklane/17-10472-wazon-blekit-nocy-optyk?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-szklane/17-8962b-wazon-optyk-17-5-20cm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-szklane/wazon-butelka-18-5-cm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/swiece-swieczniki-i-latarenki/swieczniki/swiecznik-20-5cm-szary?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-szklane/17-10831-wazon-swiecznik-zielony-17-20cm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-szklane/wazon-milano-25-cm-roz?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-szklane/wazon-milano-25-cm-roz
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-szklane/wazon-szklany-23-9-cm-bursztyn?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-szklane/wazon-szklany-23-9-cm-bursztyn
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-szklane/17-10185a-wazon-optyk-j-popiel-12-5-23cm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-szklane/17-10185a-wazon-optyk-j-popiel-12-5-23cm
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-szklane/cylinder-h40-d15-17-6212-butelkowa-zielen?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-szklane/cylinder-h40-d15-17-6212-butelkowa-zielen
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Czy konieczność może być trendem? Nie, ale 
go inicjuje. Praca zdalna wymusiła na wielu 
z nas konieczność zaaranżowania biurowej 
przestrzeni w domu. Wydzielenie strefy 
do pracy w taki sposób, by miejsce, gdzie 
mieszkamy służyło idei work – life balance 
to niełatwe zadanie. Gra jest jednak warta 
świeczki. Stylowe, domowe biuro sprzyja 
efektywnej pracy, więc warto je urządzić 
estetycznie i zgodnie z zasadami ergonomii. 

Home office
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H
om

e officeZegar BUDZIK SZARYStół VENUS

Kolekcja mebli 
SAVONA

Fotelik PALLA

Lampa 
wisząca
MONACO

Lampa stołowa NEWTON 2 Lampa stołowa MONACO

Ramka na zdjęcie 
20x25 cm

Biurko z szufladami EXETER

Obraz NAVY BLUE II 53x73 cm

Fotel obrotowy MOX 

Lampa biurkowa EDES

https://www.agatameble.pl/lp-lista/13180?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-wiszace/6110z-g-h06-monaco-lampa-wiszaca-zlo-nieb?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/krzesla/palla-fotelik-vd6589-1-tkanina-szara-sys81009-5-ekoskora-ciemno-niebieska-gra20170330-c07-czarny?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/stoly/venus-stol-folia-pcv-dab-desert-czarny-mat?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/stoly/venus-stol-folia-pcv-dab-desert-czarny-mat?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/stoly/venus-stol-folia-pcv-dab-desert-czarny-mat?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/krzesla/palla-fotelik-vd6589-1-tkanina-szara-sys81009-5-ekoskora-ciemno-niebieska-gra20170330-c07-czarny?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-biurkowe/lampa-biurkowa-newton-2?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-stolowe/6112b-g-h06-monaco-lampa-stolowa-zlo-nieb?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-biurkowe/lampa-biurkowa?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/biurowe/biurka/biurko-exeter-3s?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/zegary/budzik-14?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/ramki-na-zdjecia/ramka-20-25-cm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/fotele-wypoczynkowe/fotel-wypoczynkowy-mox-1?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/lp-lista/13172?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
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Stonowany fiolet? Wybór na Kolor Roku Pantone 
odcienia Veri Peri dla wielu był zaskakujący. Barwa 
budząca skojarzenia z kreatywnością i innowacyjnością 
jest jednak doskonała do tego, by w jej towarzystwie 
rozpocząć nowy rok.  Z czym ją łączyć we wnętrzach? 
Veri Peri, wbrew pozorom, dobrze komponuje 
się z wieloma kolorami. Koralowy, delikatny żółty  
i pomarańcz ożywią ją i rozświetlą, tworząc energety-
czne zestawienie. Srebro, biel i szarość podkreślą 
jej głębię. Natomiast duet fioletu ze złotem pozwoli 
uzyskać królewski, wyrafinowany efekt. 

KOLOR ROKU
PANTONE 2022

VERI PERI
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09VERI PERI

Wazon 25 cm
Ława HESTON 
z ceramicznym blatem

Lustro okrągłe 
metalowe 50 cm Poszewka MOODY 45x45 cm

Dywanik FUTRZAK 60x90 cm
Puf do przechowywania 
36x44 cm

Lampa wisząca DONATO

Fotel BABY

https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/tekstylia/poszewki-i-poduszki-dekoracyjne/poszewki-dekoracyjne/poszewka-moody-45-45-fiolet?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-wiszace/lampa-wiszaca-donato?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dywany/dywaniki-i-chodniki/dywanik-60-90-cm-rozowy?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/pufy/vwf20a568-m-puf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-ceramiczne/wazon-11-5-25-cm-rozowy?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/lustra/lustro-9947?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/fotele-wypoczynkowe/baby-fotel-b-funkcji-tkanina-kronos27?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/stoliki-i-lawy/heston-lawa-350e2-czarny-dab-hb23-biala-ceramika?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
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agatameble.pl

MEBLE I DODATKI 
   do zadań specjalnych  

Niektóre z nich potrafią zmienić się na Twoich oczach, część sprawi, że życie stanie 
się łatwiejsze, a jeszcze inne dostosujesz do własnych upodobań. Przedstawiamy 
Ci meble i dodatki, które idealnie nadają się do zadań specjalnych. 
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Meble 
do małych mieszkań

10
Doceń swoje kameralne gniazdko i wykorzystaj każdy jego 
centymetr. Z pomocą mebli o wielu zastosowaniach możesz 
sprawić, że nawet najmniejszy pokój będzie wygodny  
i ustawny. W salonie stwórz kącik do pracy, przyjmuj  
u siebie więcej gości i zaaranżuj dzieciom bezpieczną przystań 
w małym pokoju.
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Jeśli brakuje Ci miejsca do pracy przy komputerze, spodobają Ci się regały 
MULTIFUNCTIONAL. Mają zaledwie 19 cm głębokości. Możesz je więc ustawić 
w naprawdę wąskim pomieszczeniu. Otwórz drzwi regału i ciesz się swoim 
kameralnym kącikiem do pracy. 

Domowe biuro 
w małym pokoju 

Regały i półka Multifunctional  >>

Zobacz więcej >

https://www.agatameble.pl/meble/przechowywanie/komody/multifunctional-furniture-szafka-wielofunkcyjna-mff2003-120?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/przechowywanie/regaly/multifunctional-furniture-regal-wielofunkcyjny-mff2004-d30f?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/przechowywanie/polki/multifunctional-furniture-polka-wielofunkcyjna-mff2005-m358?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/lp-lista/13194?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
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Na co dzień nie zajmują wiele miejsca, ale w ich niepozornych blatach kryje się mechanizm, 
który uratuje niejedną domówkę. I choć trendy lubią się zmieniać, to stoły rozkładane 
zawsze będą modne ze względu na swoja praktyczność. 

Zjazd rodzinny 
w domu? 
Świetny pomysł

Zobacz więcej >

Zobacz więcej >

Nie bez powodu nazywamy je mistrzami rozkładania! Długość stołów KOLOS  
i MONTANA możesz zwiększyć niemal 3-krotnie. Zaproś swoją rodzinę na 
uroczysty obiad, rozłóż swój 4-metrowy stół i ciesz się swobodą podczas wspólnego 
biesiadowania.

Aż 4 metry długości!

https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/stoly/montana-stol-rozkladany-dab-kanadyjski-989?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/stoly/rozkladane?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/lp-lista/13202?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
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Kiedy na Waszym rodzinnym wieczorze filmowym pojawią się dodatkowi goście, 
warto mieć dla nich coś w zanadrzu. Wyciągnij pufy (ukryte w boku narożnika), by 
zwiększyć ilość miejsc siedzących. 

Jeszcze więcej gości 

Zobacz więcej >

https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/narozniki/norn-naroznik-z-funkcja-tkanina-swing17?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/narozniki/naroznik-ibiza-rozkladany?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/narozniki/z-pufa?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/narozniki/avanti-naroznik-z-funkcja-lewy-tkanina-zetta300?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
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Łóżko 2 w 1 

Łóżko i sofa  >>

Łóżko dla rodzeństwa   >>

Łóżko z biurkiem  >>

Jak w niewielkim pokoju urządzić 
dwójce dzieci oddzielne kąciki do 
spania? Łóżko piętrowe AGATKA 
sprawi, że każde z nich znajdzie 
swoje zaciszne miejsce - z własną 
szufladą na zabawki. 

Łóżko MULTI pozwoli w małym pokoju dziecięcym przygotować miejsce do spania  
i nauki. Dodatkowa szafka przyda się na książki i zeszyty, po które łatwo będzie 
sięgnąć, odrabiając lekcje przy blacie. 

Dobrze wiemy, że w pokoju nastolatka liczy się każdy centymetr. 
Przyda mu się łóżko WIGRY z materacem, które za dnia może pełnić funkcję sofy. 

https://www.agatameble.pl/lp-lista/13204?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/lp-lista/13206?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/lozka-i-szafki-nocne/lozka-jednoosobowe/wigry-ii-lozko-rozsuwane-80-200-czarny?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/meble/lozka-i-szafki-nocne/lozka-jednoosobowe/multi-lozko-z-biurkiem-i-szafka-typ38-bialy-satynowy-szary-grafit?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
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Meble, 
które dopasują się 
do Ciebie 
Nikt tak dobrze jak Ty nie zaprojektuje Twojego 
mieszkania. Dzięki meblom modułowym możesz 
urządzić je dokładnie tak, jak chcesz. Dobieraj kolory, 
zmieniaj układy i stań się ulubionym projektantem  
w swoim domu.  
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Dzięki kolekcji FIBI wybierzesz nie tylko rozmiar i typ łóżka, ale i strukturę czy 
kolor tkaniny. Jeśli zechcesz, zaprojektujesz też jedyny w swoim rodzaju zagłówek 
do łóżka lub stworzysz oryginalną kompozycję z paneli tapicerowanych na ścianie.

Łóżko według 
własnego pomysłu 

Zobacz więcej >

https://www.agatameble.pl/meble/lozka-i-szafki-nocne/lozka-modulowe?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
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Wypoczywaj bez obaw o plamy na tapicerce. 
Wybierz fotel i sofę CAMBIO i dokup pokrowce  
w ulubionych kolorach. Gdy się pobrudzą, po 
prostu je wypierzesz. Jeżeli postanowisz odświeżyć 
aranżację, wymienisz pokrowce na inne. 

Jeden mebel 
w 3 odsłonach 

Zobacz więcej >

Kolekcja CAMBIO z możliwością samodzielnej zmiany pokrowca.

Pokrowce w 3 kolorach do wyboru:

https://www.agatameble.pl/lp-lista/13208?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
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Szukasz pomysłu na funkcjonalną przestrzeń do nauki dla dziecka? 
Proponujemy kolekcję NEPTUN z jej 14 pomysłami na biurko do 
pokoju młodzieżowego. 

Biurko 
na kilka sposobów Zobacz więcej >

+ + +

Wybierz idealny wariant dla siebie!

https://www.agatameble.pl/lp-lista/13210?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
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Meble i dodatki, 
które ułatwiają życie 

12
Będą Cię wspierać zawsze, kiedy się śpieszysz. Będą przy Tobie, gdy 
wolisz skupić się na relacjach z najbliższymi zamiast martwić się  
o plamy. Pomogą Ci uspokoić dzieci przed snem i przyjmować gości  
w zimowe wieczory. Te meble i dodatki zaprojektowano po to, by 
Twoje życie stało się łatwiejsze. 
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Właśnie zakończyliście sobotnie sprzątanie i nagle to się wydarzyło. Filiżanka 
wymsknęła Ci się z rąk, a kawa rozlała się na sofie. Normalnie wpadlibyście  
w panikę, ale nie tym razem. Tapicerka ma przecież warstwę zabezpieczającą przed 
wchłanianiem cieczy. Kawa skropliła się na jej powierzchni. Wystarczy ją wytrzeć 
papierowym ręcznikiem. 

Plama? 
To nic takiego.

Tkanina łatwa w czyszczeniuTkanina, która zmienia plamy w krople

Niestraszne mu ostre pazurki
Masz kota? Zapomnij o zaciągniętych nitkach 
i plamach z błota na tapicerce swojego fotela. 
Wybierz mebel wypoczynkowy z tkaniną, 
której nie straszne są ostre – zwierzęce pazurki. 
Z tkanin z oznaczeniem „pet friendly” łatwo jest 
też usuwać zabrudzenia.

Twoje dzieci poplamiły nowy narożnik lodami czekoladowymi? Zdradzimy Ci naszą 
tajną recepturę, dzięki której usuniesz z niego nawet trudne zabrudzenia. To woda  
i mydło. Tak, to jest takie proste, jeśli masz narożnik z tapicerką łatwą w czyszczeniu. 

Zobacz więcej > Zobacz więcej >

Zobacz więcej >

Tkaniny 
o zwiększonej odporności 
na wchłanianie płynów: 
> CLEANABOO
> WATER BLOCKED
> WATER REPELLENT
> WATERPROOF

https://www.agatameble.pl/lp-lista/12860?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/lp-lista/12858?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/lp-lista/12856?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
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Czy wiesz, że najwięcej ciepła ucieka z Twojego domu przez okna? 

Możesz zatrzymać je wewnątrz i zaoszczędzić na ogrzewaniu, z pomocą specjalnych 
rolet THERMO. Dzięki specjalnej warstwie aluminiowej, rolety te potrafią zimą 
zatrzymywać ciepło wewnątrz mieszkania. Latem zaś odbijają światło słoneczne, 
spowalniając nagrzewanie się pokoju. 

Ciepło, cieplej, najcieplej 

Nasz sposób na udany, zimowy poranek

Rozpocznij dzień od rozgrzewającej latte - podanej w szklance termicznej. 
Dzięki podwójnym ściankom kawa dłużej będzie gorąca, a zewnętrzna strona szklanki 
- chłodna. Ciesz się widokiem warstwowego cappuccino czy herbaty z dodatkami  
i poczuj się we własnym mieszkaniu jak w klimatycznej kawiarni.

Zobacz więcej > Zobacz więcej >

https://www.agatameble.pl/lp-lista/13216?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/lp-lista/13220?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
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Przeglądasz nowości na agatameble.pl? 
Nie wstawaj, by zapalić światło w pokoju. Wystarczy smartfon i dedykowana 
aplikacja, by sterować oświetleniem w całym domu. Możesz w każdej  
chwili zmienić barwę i natężenie światła, by wygodniej pracować, czytać  
lub wypoczywać.

Więcej światła  

Żarówki SMART   >>

Pościel świecąca w ciemności    >>

Maluchy boją się ciemności? 

Pościel dziecięca z fosforyzującymi motywami wprowadzi do ich pokoju odrobinę 
przyjaznego światła, które umili zasypianie. Wreszcie dzieci będą spać spokojnie, nawet 
gdy wyłączysz ich lampkę nocną. 

https://www.agatameble.pl/lp-lista/13212?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
https://www.agatameble.pl/lp-lista/13218?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook


Moc inspiracji  i  wygodne zakupy online na 
agatameble.pl 

Spodobał Ci się nasz produkt? Świetnie! Możesz 
kupić go online z dostawą do domu lub odebrać 
osobiście w salonie.

Podoba Ci się parę produktów z tej samej 
kategorii i nie możesz się zdecydować? Dodaj 
je do porównywarki i wybierz ten, który spełnia 
najwięcej Twoich oczekiwań.

Śledź status zamówienia, sprawdzaj historię 
zamówień w sklepie internetowym i w salonach 
oraz listę ulubionych produktów – wszystko  
z poziomu jednego miejsca – Twojego konta!

Kupuj  z dowolną formą płatności: przelew, karta 
płatnicza, Blik, Apple Pay, płatność przy odbiorze, 
raty, eKarta podarunkowa. Możliwość podziału 
płatności na zaliczkę i dopłatę.

https://www.agatameble.pl/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook


Śledź nas na            i   

Szukasz więcej inspiracji
i pomysłów na aranżacje wnętrz? 

Zapraszamy do Salonów Agata 
i na agatameble.pl

https://www.agatameble.pl/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_id=trendbook
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