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UROK TRADYCJI Poszewka welurowa z dziadkami  
do orzechów PRINCE 45x45 cm
różne rodzaje

Kubek świąteczny 
DZIADEK DO ORZECHÓW 

ALEX 400 ml

Figurka świąteczna 
DZIADEK DO ORZECHÓW 38 cm

Magia barw

Czerwień i zieleń mają w sobie wielką moc.  
Gdy je zestawisz, Twoja wyobraźnia natychmiast 

uruchomi ciąg nostalgicznych skojarzeń. 
Pamiętasz odwiedziny Mikołaja, cukierki  

w kolorowych papierkach, pierwszy 
samodzielnie rozpakowany prezent? 

Odkryj urok tradycyjnych barw i dekoracji,  
a przypomnisz sobie, czym dla Ciebie są święta.



Dekoracyjna skarpeta na prezenty 
MIKOŁAJ 40 cm, różne rodzaje

Figurka świąteczna MIKOŁAJ 45 cm
różne rodzaje

SKRZAT 54 cm, różne rodzaje
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Dekoracja świąteczna 
KULA WODNA 12,5 cm

Figurka dekoracyjna,
różne rodzaje

JAK 
DAWNIEJ…
Jak wprawić domowników w radosny 
nastrój? Zabawne skrzaty, renifery i Mikołaje 
pozwolą im poczuć tę dawną – dziecięcą, 
przedświąteczną ekscytację. 

Dekoracja świąteczna LOKOMOTYWA 19x13,5 cm

BAJKOWE DEKORACJE 

Patera 
świąteczna 

z Mikołajem 
22,6 cm

Kubek ceramiczny 
MIKOŁAJ 400 ml

Patera świąteczna z Mikołajem

Figurka świąteczna KOŃ 18 cmFigurka świąteczna  
SKRZAT 45 cm, 
różne rodzaje

Figurka dekoracyjna 
SKRZAT 53 cm Figurka świąteczna 

JELEŃ 52 cm
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RYBA 
JAK U MAMY
Składniki
2  dorady (każda po około 500g)
6 ząbków czosnku
kilka gałązek świeżego tymianku
1 cytryna
sól morska, szczypta chilli w płatkach, odrobina oliwy, 
pieprz

Przygotowanie
Doradę natnij w 3 miejscach z każdej strony.
Teraz natrzyj ją mieszanką soli, pieprzu i chili, a na 
koniec dodaj zioła. Następnie ułóż je w rondelku lub 
naczyniu żaroodpornym i podlej kilkoma kroplami 
oliwy. W nacięcia na rybie włóż pokrojone w talarki 
czosnek i cytrynę. Wstaw do nagrzanego na 180° C 
piekarnika i piecz 25-30 minut. 
Na koniec skrop rybę sokiem z cytryny. 
Możesz podać ją na pieczonych ziemniaczkach i razem 
z rodziną cieszyć się jej smakiem i aromatem.
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Patera na ciasto 
LOUISE 30 cm

Półmisek MARIA PAULA 
MODERNA 23x33 cm

Patera porcelanowa 
GWIAZDKA 26,5x20,4 cm

Patera porcelanowa CHOINKA 
14x10x2 cm

Świąteczna podkładka filcowa
różne rodzaje

Babcine pierożki, karp w panierce taty i ulubiony barszcz mamy. Przysmaki wykonane według rodzinnych 
receptur zasługują na odświętną oprawę. Zaprezentuj je z dumą: w wystawnych półmiskach, 

na majestatycznych paterach i w eleganckich kompletach obiadowych.



BO HO HO

Wprowadź do swojego świątecznego wnętrza zapach lasu, 
wyrazisty rysunek drewna i plecioną strukturę tkaniny. 

Wykreuj sobie spokojną oazę wśród przyjaznych - ciepłych 
barw i wypoczywaj w zgodzie ze sobą.

Magia natury

Figurka świąteczna 
DZIADEK DO ORZECHÓW 
30 cm, różne rodzaje

Renifery z napisem XMAS 
24x2x16 cm

Świecznik świąteczny 10 cm Dekoracje drewniane
rózne rodzaje

DEKORACJE 
Z SZYSZEK I DREWNA  

Niech siła drzemiąca w naturze przyniesie Ci uczucie wewnętrznej równowagi. Drewniane figurki, 
stroiki, zawieszki i wieńce z szyszek dodadzą wnętrzu przytulności, a Ty wreszcie poczujesz, że 
jesteś we właściwym miejscu.

1. Świecznik 12 cm
2. Wisząca girlanda świąteczna 55 cm
3. CHOINKA 39 cm 
4. CHOINKA 33 cm
5. Wianek świąteczny 30 cm
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CHOINKA 
JAK ŻYWA 

Prawdziwa - ukoi Twoje zmysły zapachem, 
asymetrią i gładkością naturalnych gałęzi. 
Sztuczna - zachwyci stożkowatym kształtem 
i soczystością zieleni. Udekoruj ją ozdobami  
z drewna, suszonych pomarańczy, kasztanów 
lub szyszek, by dodać jej naturalnego uroku.

Ozdoby choinkowe, różne rodzaje

1. CHOINKA sztuczna na pniu 130 cm
2. CHOINKA sztuczna 80 cm
3. CHOINKA drewniana 38 cm
4. CHOINKA śnieżona 30 cm 
5. WIANEK ośnieżony 35 cm
6. CHOINKA sztuczna na pniu  
    ośnieżona 50 cm
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Świecznik 
świąteczny 12 cm



STÓŁ W BARWACH 
NATURY 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Dekorując stół, czerp inspiracje z przyrody. Użyj gałązek świerkowych, siana i plecionej trawy morskiej. Niewymuszony 
wdzięk takiej aranżacji pozwoli Ci stworzyć atmosferę pełną szczerości. Bo przecież we wszystko, co robisz, wkładasz 
swoje serce. 

Kieliszek świąteczny  
w gwiazdki 300 ml

Szklanka świąteczna 
w gwiazdki 430 ml

Świecznik szklany 40 cm

Świecznik aluminiowy 23 cm

13

Patera porcelanowa GWIAZDKA 16x14x3 cm

Serwetki papierowe FOREST ANTLERS 20 szt.

Świeca świąteczna LAS, 
różne rodzaje

Patera drewniana GWIAZDA 32 cm

Stół okrągły 
rozkładany FENIX 
115 cm



ŚWIĄTECZNA
EKO SYPIALNIA

Pościel świąteczna,
różne wzory,
w komplecie 2 poduszki 
70x80 cm oraz poszwa
dostępna w rozmiarch: 
160x200 lub 220x200 cm

Poszewka dekoracyjna 
świąteczna BLANKA 
45x45 cm

Figurka świąteczna
JELONEK 14 cm
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Koc w renifery SHERPA 
150x200 cm

Poszewka świąteczna 
45x45 cm, różne rodzajeGirlanda dekoracyjna 120 cm

Świecznik szklany 14 cm,
różne rodzaje



ŚWIĄTECZNY EKLEKTYZM

Czujesz, że tradycyjne myślenie czasem Cię 
ogranicza? Otocz się nowoczesnymi formami 

i teksturami, by spojrzeć na świat z innej 
perspektywy. Weź przykład ze współczesnych 

projektantów, którzy na nowo kreują  
świąteczną symbolikę. 

Może uda Ci się odkryć coś zaskakującego? 

Magia nowego

Latarenka czarno-złota,
różne rodzaje

Dekoracja świąteczna -  
szklana CHOINKA 34 cm

Figurka świąteczna MYSZ 9 cm

POMYSŁOWE DEKORACJE
Powstały w czyimś otwartym umyśle, by zdobić Twoje mieszkanie. Minimalistyczne  
i nieszablonowe dekoracje sprawią, że Twoja świąteczna aranżacja nabierze lekkości i świeżości. 
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Figurka świąteczna
JELONEK 12,5 cm

Poszewka dekoracyjna ORION 
45x45 cm

Figurka świąteczna
CHOINKA

Figurka ceramiczna JELONEK 16x12 cm



Salaterka miseczka 
ELSA 13 cm

NOWOCZESNE 
ŚWIĘTA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Proste rozwiązania często okazują się 
najlepsze - zwłaszcza jeśli chodzi  
o nowoczesną aranżację stołu wigilijnego. 
Subtelny stroik, nastrojowe lampki  
i minimalistyczna ozdoba wystarczą, 
by poczuć świąteczny klimat. 

Patera dekoracyjna CHOINKA, 
różne rodzaje

Talerz deserowy  
ELSA 20 cm
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Świecznik metalowy 20 cm

Dekoracja świąteczna 
PREZENT, różne rodzaje

Kubek świąteczny 360 ml, 
różne rodzaje

Kubek na nóżce 
ELSA 460 ml



BLUE CHRISTMAS

21Choinka z bombek 34 cm

Poszewka welurowa 
ALASKA 45x45 cm

Girlanda świąteczna 
180 cm

W granacie jest zaklęty jakiś rodzaj elegancji - jakby 
nocne niebo rozświetliła właśnie nadzwyczajna 
gwiazda. Wśród ciemnych odcieni niebieskiego 

odczujesz bożonarodzeniową dostojność,
 by celebrować tę chwilę z nadzieją 

na szczęśliwe zakończenie.    

Niebianska magia



WYTWORNE 
DEKORACJE
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Kula wodna 10 cm
różne rodzaje

Dekoracja świąteczna 
CHOINKA 50 cm

Talerz dekoracyjny 33 cm,
różne wzory

Zestaw 3 świeczników 8 cm + 4 tealighty

Bieżnik świąteczny 
SIELO 40x120 cm

Poszewka dekoracyjna świąteczna 
ORION 45x45 cm



CUDOWNE ZŁOTO 

Girlanda świąteczna
180 cm

ZŁOTO I CZERŃ W DEKORACJACH
Jedna jest strojna. druga klasyczna. Każda jednak ma w sobie jakąś szlachetność. Czerń i złoto – barwy te 
razem stanowią gustowny duet, który sprawi, że każde wnętrze stanie się królewskie. 

Ozdoba świąteczna 
DZWONEK 12 cm

Ozdoba świąteczna 
CHOINKA 33 cm

Figurki dekoracyjne, 
różne rodzaje

Latarenka 
DOMEK 10 cm
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Choinka z bombek 
34 cm

Wyczaruj sobie trochę blasku na święta, dekorując 
wnętrze ozdobami o złotej barwie. Niech połyskują, 

dając wrażenie luksusu. Szlachetna moc złota 
sprawi, że docenisz wyjątkowy charakter 

wspólnie spędzanych chwil. 

Magia polysku

Ozdoba świąteczna 
CHOINKA 17 cm

Figurka świąteczna 
MIŚ 13 cm



STOLICZKU NAKRYJ SIĘ

Obrus świąteczny  
czarno-złoty SIELO 85x85 cm

Świecznik kula 8,8 cm

Bieżnik świąteczny SIELO 
40x120 cm

Talerz dekoracyjny 
lub podtalerz  33 cm
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Komplet 
6 szklanek 
LONGCHAMP

Komplet 6 szklanek 
LONGCHAMP

Komplet 
6 kieliszków 
LONGCHAMP

Kolekcja ceramiki 
DRAGON

Komplet 6 kieliszków  
do wina STERNA 230 ml

Talerz dekoracyjny 
podtalerz złoty 33 cm

Gałązka 
dekoracyjna 

80 cm

Wazon ceramiczny 19,5 cm

Świecznik świąteczny 
CHOINKA 25 cm

Komplet złotych sztućców 
dla 6 osób PRINCESS, 

24 elementy



ŚWIĄTECZNE
PREZENTY

Prawdziwej magii świąt nie znajdziesz we 
wnętrzach. Dostrzeżesz ją w subtelnym uśmiechu 
małżonka, w wesołym okrzyku swojej pociechy,  

w pełnym wzruszenia spojrzeniu babci… 
Możesz magicznie wyczarować radość dla swoich 

bliskich - podaruj im na święta coś od serca.

Papiery i torby prezentowe 
świąteczne, różne rodzaje

OZDOBNE PAKOWANIE PREZENTU 
Wiemy, że pakowanie prezentów świątecznych to nie lada wyzwanie. Szczególnie, kiedy mają nieregularny kształt,  
dlatego podpowiadamy Ci jak estetycznie zapakować każdy prezent. 

Krok po kroku
1. Przygotuj papier świąteczny. Jego rozmiar powinien być 2 razy większy niż prezent.  
2. Ułóż prezent na wewnętrznej stronie papieru. 
3. Zapakuj prezent tak, jak zwykle zostawiając jedną z krawędzi prezentu niezaklejoną. 
4. Zroluj pozostawiony papier tak, jak wachlarz. 
5. Na końcu sklej obie części wachlarza. 
6. Możesz go również udekorować kokardą lub gałązką świerku.

Magia podarunkow
1 2

3 4

5 6
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Śledź nas na          i   

SZUKASZ WIĘCEJ INSPIRACJI i POMYSŁÓW NA ŚWIĘTA?

Zapraszamy do Salonów Agata 
i na agatameble.pl


