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Nasze

realizacje
OD PROJEKTU PO WYKONANIE
Doradzamy i wspieramy naszych Klientów
na każdym etapie powstawania nowej
aranżacji wnętrza

Powrót

marmurów
Szlachetne i eleganckie marmury
wracają do łask i... na salony!

Obejrzyj projekt swojej łazienki w 3D
Komfort zakupów w Domino

Projektant
radzi

Kontrast we wnętrzu
Wolność przestrzeni

Piękny taras
przez cały rok

Innowacyjne, trwałe i ekologiczne deski
tarasowe Wild-Wood

DUŻYFORMAT
Płytki ceramiczne o niestandardowo dużych formatach królują wśród wnętrzarskich
trendów, wprowadzając wrażenie przestronności i ładu
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Szanowni Państwo,
Z wielką przyjemnością przedstawiamy kolejne wydanie naszego magazynu, którego przesłaniem jest pomoc przy tworzeniu Państwa wymarzonego wnętrza. Jak wiemy z doświadczenia, największym wyzwaniem jakie
stoi przed każdym, kto planuje remont lub urządzenie nowego mieszkania
czy domu, jest znalezienie pomysłu aranżacyjnego, czyli inspiracji.
Pragnąc ułatwić Państwu podjęcie dobrych decyzji, na łamach magazynu

EUGENIUSZ ŚWISZCZ

prezentujemy najnowsze trendy na rynku wyposażenia wnętrz oraz

prezes zarządu
DOMINO POLSKA

podsuwamy ciekawe pomysły na aranżację łazienek i innych po-

mieszczeń w domu. Przedstawiamy przygotowane przez nas projekty
oraz ich realizacje. W numerze znajdziecie Państwo także porady, sugestie najlepszych projektantów
oraz architektów wnętrz, a także najnowsze trendy, produkty i rozwiązania.
Jesteśmy przekonani, że lektura ułatwi Państwu wybór i pozwoli zrobić pierwszy krok w kierunku swojej
pięknej przestrzeni domowej.

Witamy w naszym domu!

Eugeniusz Świszcz

DOMINO INSPIRACJE
magazyn

WYDAWCA
DOMINO POLSKA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k
ul. Rzeźnicza 4, 58-200 Dzierżoniów

SALON W DZIERŻONIOWIE

SALON W LUBINIE

ul. Rzeźnicza 4, Dzierżoniów

ul. Legnicka 69 B, Lubin

Godziny otwarcia:

Godziny otwarcia:

od poniedziałku - do piątku: 8:00 - 18:00

od poniedziałku - do piątku: 9:00 - 19:00

sobota: 9:00 - 16:00

sobota: 9:00 - 16:00

REDAKTOR PROWADZĄCY

Dane kontaktowe:

Dane kontaktowe:

Andrzej Słobodzian

tel. 74 832 48 03
fax. 74 832 48 04
kom: 609 830 666
e-mail: detal@domino.pl

tel. 74 832 48 71
tel. 74 832 34 04
kom: 885 552 355
e-mail: lubin@domino.pl

z-ca dyr. handlowego Domino Polska

e-mail: a.slobodzian@domino.pl
tel. 603 507 554

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczonych reklam.
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Duży

format
Coraz częściej Klienci podczas urządzania wnętrz w swoich mieszkaniach i domach,
stawiają na płytki ceramiczne w dużych formatach. Ich popularność wynika przede
wszystkim z panujących trendów w designie. Ponownie zaczynamy doceniać duże
przestrzenie i minimalistyczny styl ich urządzania.
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inspiracje

Producent: REX
kolekcja Alabastri di Rex (Magnum)

D

o niedawna za duży format uznawano
płytki w rozmiarze 60x60. Dziś standardem stają się takie formaty jak 80x80, czy
60x120. Klienci decydują się na ich zastosowanie
nie tylko w przestrzennych salonach, ale często
i niewielkich łazienkach. Standardowy, nie oznacza
jednak maksymalny. Fabryka FLORIM, będąca jednym
z liderów produkcji płytek wielkoformatowych, proponuje nam płytki nawet o wymiarach 160x320 cm!

Wielkoformatowe płytki idealnie wpisują się w popularne minimalistyczne i industrialne trendy. Ich
niewątpliwą zaletą są nowoczesne i nietuzinkowe sposoby zastosowania, np. w charakterze blatu kuchennego, jako obicie drzwi, szaf przesuwnych czy elewacji.

Producent: CERIM
kolekcja: Timeless (Magnum)
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Producent: REX
kolekcja Alabastri di Rex (Magnum)

Śmiało możemy je także stosować w kuchni, w przestrzeniach międzyszafkowych, a także innych pomieszczeniach,
jako element dekoracyjny. Klienci chętnie sięgają po nie
w celu obudowania kominków, ścian i schodów.

S

zerokie spektrum możliwości daje szansę idealnego
dopasowania materiałów wykorzystywanych na ścianach, podłogach, a także na zewnątrz budynków. Co
więcej, płytki XXL pozwalają uzyskać efekt dużych i gładkich powierzchni z niewielką i mało widoczną ilością spoin.
To z pewnością ułatwia także utrzymywanie czystości fug.

Aranżacja kolekcji Alabastri di Rex w Salonie
Domino w Dzierżoniowie

Możliwości rozmiarów płytek wielkoformatowych w kolekcjach MAGNUM marek REX i CERIM
6 DOMINO INSPIRACJE
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produkt numeru

Piękny
taras
przez cały rok

D

eski tarasowe Wild-Wood
WPC to innowacyjny produkt,
który łączy w sobie siłę natury z zastosowaniem najnowszych
technologii. Wyróżniają się wysoką
wytrzymałością, łatwością w utrzymaniu i subtelną estetyką, dzięki czemu
idealnie sprawdzają się na otwartych
przestrzeniach. Deski tarasowe Wild-Wood spełniają oczekiwania nawet
najbardziej wymagających klientów,
którzy oczekują jak najwyższej jakości
i komfortu użytkowania.

NA ZDJĘCIU
PRODUCENT: WILD-WOOD, deski tarasowe WPC, kolor: Brownie
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{

Warto wiedzieć:

Położenie 1 m2
powierzchni
zajmuje jedynie
ok. 10 min.

produkt numeru

Piękno na lata
Wiosna w przydomowym ogrodzie to czas,

po zimie często wymagają one renowacji,

który zwykle poświęcamy na porządki oraz

a nawet całkowitej wymiany. Wybierając

drobne naprawy i remonty. Niska tempe-

innowacyjne deski WPC marki Wild-Wood,

ratura, wysoka wilgotność i zalegający

unikniemy wielu kosztownych i czaso-

śnieg stanowią duże zagrożenie dla drew-

chłonnych prac, a nasz taras zachowa

nianych desek tarasowych, z tego powodu

atrakcyjny wygląd na długi czas.

NA ZDJĘCIU
PRODUCENT: WILD-WOOD, deski tarasowe WPC, kolor: Smokie

Trwałe, ekologiczne,
z nowoczesnym designem
Deski wykonane są w innowacyjnej techno-

WPC to efektowne, a przy tym niezwykle

logii WPC, dzięki której są bardzo podobne

wygodne rozwiązanie. W porównaniu do

do drewna, jednocześnie posiadając więk-

tradycyjnego drewna charakteryzują się

szą odporność na czynniki pogodowe.

przystępną ceną. Co ważne, deski WPC

W dodatku nie wymagają konserwacji i są

wpisują się również w ekologiczny trend. Nie

bezproblemowe w utrzymaniu. Co więcej,

tylko pod względem wizualnym, ale także

są także odporne na działanie grzybów

produkcyjnym. Są bowiem wytwarzane

oraz owadów, jak np. termity, dlatego nie

z włókien bambusowych, pochodzących

ma potrzeby stosowania specjalnych

z elementów niewykorzystywanych w pro-

środków zabezpieczających. Kolejną za-

dukcji stolarskiej. Wybierając ten produkt

letą innowacyjnego produktu jest łatwy

przyczyniamy się do ochrony lasów oraz

i w pełni bezpieczny montaż, który można

środowiska naturalnego.

wykonać samodzielnie. Deski Wild-Wood
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kupuj w Domino

Nowa jakość

ZAKUPÓW
W

Z ob
s wo j

iększość salonów wyposażenia
wnętrz nie jest odpowiednio przygotowana do wysokiej jakości obsługi

Klienta. Dotyczy to zarówno ekspozycji, znajomości
produktów, jak i obsługi projektowej. Z pewnością
fachowej pomocy nie zabraknie Państwu w salonach
łazienek, drzwi i podłóg Domino w Dzierżoniowie i Lubinie. U nas zostaniecie Państwo obsłużeni na najwyższym poziomie.

Nasz darmowy projekt,

a płatny projekt konkurencji
konsultacje
pomiar łazienki Klienta

prezentacja 360° (w okularach wirtualnej rzeczywistości)
pełna wizualizacja w HD
rysunek techniczny dla wykonawcy
wydruk projektu i rysunków technicznych na papierze
fotograficznym
10 DOMINO INSPIRACJE

KONKURENCJA

ba c z
p ro j e
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zienk t
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...w okula
rach wirtu
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rzeczywis
tości w Do ej
mino!

1.

3.

2.

4.

KONSULTAC JA I POMIAR U KLIENTA Projektant lub
doradca Klienta Domino udaje się do Klienta w celu
konsultacji oraz dokonania pełnych pomiarów miejsca
inwestycji. Możliwość ta daje szersze spojrzenie na późniejszą pracę przy aranżacji wnętrza oraz pomaga w doborze
optymalnych rozwiązań.

PROFESJONALNY PROJEK T I PREZENTAC JA W przeciwieństwie do innych salonów, darmowe projekty
Domino to nie tylko poglądowe wizualizacje łazienek, ale
pełna dokumentacja projektowa poszerzona o informacje
dla wykonawcy i dokładny rozrys ścian i podłóg. Projekty
prezentowane są na dużych ekranach w salonach Domino
lub w okularach virtual reality, które dają wrażenie obecności
w danej przestrzeni.

EK SPOZ YC JA Ekspozycja w salonach Domino jest

kompletna, przejrzysta i zróżnicowana, zarówno
pod względem cenowym, jak i koncepcyjnym. Posiadamy
aranżacje prezentujące różne style. Dbamy także o to, aby
każdy mógł znaleźć produkt będący w zasięgu jego możliwości ﬁnansowych.

KOMFORT Transakcje dokonywane są w komfortowych
warunkach, przy kawie lub herbacie, nastrojowej muzyce i w towarzystwie wyspecjalizowanych doradców.
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inspiracje

Powrót

marmurów
Klasyczny, elegancki, luksusowy. Marmur.
Kojarzący się z przepychem kamień ponownie
wraca do łask. Dzisiejsza odsłona marmuru
stawia na odcienie szarości. Wzornictwo nie
zapomina także o betonie i kamieniu, który nadaje
wnętrzom nowoczesny i surowy look.

W

ykorzystując zdobycze technologii
producenci płytek ceramicznych
zaopatrują nas w produkty idealnie
imitujące naturalny kamień. Dzięki połączeniu
płytek z naturalnymi materiałami, takimi jak
drewno, miedź czy mosiądz, amatorzy klasycznych i ciepłych przestrzeni znajdą także swój „typ”
wśród dostępnej na rynku oferty.
Zwolennikom minimalistycznych i ultranowoczesnych wnętrz, płytki wzorowane na naturalnych kamieniach, dają wręcz nieskończone
możliwości aranżacyjne.
Bestsellerowa kolekcja IMPERIAL włoskiego
producenta NOVABELL posiada aż 8 kolorów,
dostępnych zarówno w matowych jak i polerowanych wykończeniach oraz w wielu wariantach
formatowych (nawet do rozmiaru 80x160 cm).
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inspiracje

NA ZDJĘCIACH
PRODUCENT | NOVABELL
KOLEKCJA | Imperial
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do realizac
Od projektu

REALIZACJA

PONIŻEJ
Połączenie intensywnych płytek
kamiennych w dużym formacie
z ocieplającymi całość płytkami
drewnopodobnymi.

NASZ PROJEKT

Warto dodać, że Domino wykonuje także projekty techniczne tych pomieszczeń, pokazujące układ płytek,
co znacznie ułatwia pracę wykonawcom. Projekty dla naszych Klientów wykonujemy za darmo.
Powyżej i obok kilka przykładów wizualizacji Domino i zdjęć po ich zrealizowaniu.

NA ZDJĘCIACH
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PRODUCENT | IMPRONTA
KOLEKCJA | Stone Mix

PRODUCENT | GARDENIA ORCHIDEA
KOLEKCJA | Just Life

PRODUCENT | LAVITA
KOLEKCJA | Blanco

cji

nasze projekty
Dobrze wykonany projekt i wizualizacja to bardzo istotny element całego procesu
zmiany naszego wnętrza. Salony Domino dysponują swoim własnym działem
projektowym, gdzie powstają profesjonalne, bardzo realistyczne wizualizacje.
Dzięki tym zdjęciom możemy przenieść się do łazienki przygotowanej
według oczekiwań naszych Klientów.

REALIZACJA

NASZ PROJEKT

PO PRAWEJ
Przestronna łazienka z możliwością
użytkowania przez więcej niż jedną
osobę jednocześnie.

NASZ PROJEKT

Warto wiedzieć
Biała płytka idealnie
uzupełnia właściwie każdą
koncepcję aranżacyjną.

REALIZACJA
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do realizac
Od projektu

NA TEJ STRONIE
Duża rodzinna łazienka
z wykorzystaniem narożnej
wanny i blatu z dwoma
umywalkami.

NASZ PROJEKT

REALIZACJA

NASZ PROJEKT

Warto wiedzieć
Maksymalny czas oczekiwania
na wizualizację w Salonach Domino
to tylko 5 dni roboczych.

REALIZACJA

NA ZDJĘCIACH
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PRODUCENT | COT TO TUSCANIA

KOLEKCJA | Grey Soul

nasze projekty

cji
NASZ PROJEKT
REALIZACJA

REALIZACJA

Warto wiedzieć
Użycie wanny z parawanem to oszczędność miejsca.
Idealne rozwiązanie do małych łazienek.

NASZ PROJEKT

NA TEJ STRONIE
Kompaktowa łazienka z dużym lustrem,
optycznie powiększającym pomieszczenie.

NA ZDJĘCIACH

PRODUCENT | NORDCERAM
KOLEKCJA | Shift

PRODUCENT | NOVABELL
KOLEKCJA | My Space

PRODUCENT | L AVITA
KOLEKCJA | Blanco
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Od projektu

do realizacji
NASZ PROJEKT
NA TEJ STRONIE
Ponadczasowe połączenie
czerni i bieli. Kontrast
zawsze w modzie.

REALIZACJA

REALIZACJA

REALIZACJA

NA ZDJĘCIACH
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PRODUCENT | L AVITA

KOLEKCJA | Alaska

Dyskretna

rewolucja

w drz

W

aranżacji wnętrz można zauważyć zwrot ku
prostym i zwartym formom. Także i producenci drzwi nie pozostają obojętni obecnym

trendom. Coraz popularniejsze staje się stosowanie tzw.
dyskretnych drzwi. Nie są one widoczne, dzięki czemu
płaszczyzna ściany jest jednolita i niezakłócona przez
ich obecność. Rozwiązanie to pozwala na tworzenie gustownych dekoracji na ścianach za pomocą farby, tapety
lub płytek. Co więcej, dzięki temu rozwiązaniu, można
sobie pozwolić na szybką zmianę wystroju przestrzeni.

Śmiało można puścić wodze fantazji i dostosować drzwi
do gustów Klienta. W pokoju dziecięcym możemy postawić na motyw bajkowy, zaś w młodzieżowym – na styl
tematyczny związany z bohaterem ulubionego filmu.
Aby przekonać się do dyskretnych rozwiązań wystarczy
wyobrazić sobie drzwi, które „dorastają” wraz z domownikami… oraz dostosowują się do ich upodobań, jak i aktualnych zainteresowań.

NA ZDJĘCIU
PRODUCENT | DRE
KOLEKCJA | Sara Eco

zwiach
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Projektant
radzi
Joanna Kos-Majewska
La Forma
ul. Sienkiewicza 4
58-260 Bielawa
www.la-forma.pl
La Forma - Atelier Wnętrz
533 17 13 17

Kontrast we wnętrzu
N

ajprostszym rozwiązaniem na uzyskanie kontrastu we wnętrzu jest zestawienie ze sobą ciemnego i jasnego koloru poszczególnych elementów:
ścian, mebli, podłóg, drzwi. Ciekawszy efekt możemy

trastem jest dobór pozornie sprzecznych ze sobą produktów.
Ściana z surowej cegły wykończona ozdobną sztukaterią lub
kryształowa lampa wisząca na tle surowego betonu czy rdzy
dają efekt zaskakujący i przyciągający uwagę. Stosując takie

osiągnąć łącząc ciepłe barwy z zimnymi czy też różne fak-

połączenia powodujemy, że każdy element wnętrza zyskuje

tury materiałów, podkreślając np. złoto - szarością czy też

na znaczeniu, nadając mu charakter i styl.

szorstką strukturę - połyskiem. Jeszcze odważniejszym kon-

22 DOMINO INSPIRACJE

Zachęcam
do wyjścia
poza bezpieczne
ramy i do odwagi
w kreowaniu własnej
przestrzeni. Niech będzie
ona ciekawa, oryginalna
i dopasowana
do jej właściciela.
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Projektant
radzi
Lilly i Ryszard
Boskie Wnętrza
www.boskiewnetrza.wix.com/glogow
519 022 527
660 826 735

Wolność przestrzeni
T

o, co najbardziej ujmuje nas w dzisiejszym postrzeganiu designu zawrzeć można w jednym słowie
– WOLNOŚĆ. Bo mimo faktu, że królują na świecie - owszem - jakieś główne trendy wnętrzarskie, to jednak

– mnóstwo swobody. I marzy nam się taka sytuacja, byśmy przestali się BAĆ i za przykładem np. kreatywnych
osób wprowadzali do naszych mieszkań więcej osobistych: PODOBA MI SIĘ, a nie patrzyli jedynie na to, co

mamy w ramach nich samych lub w ich okolicznościach

jest akurat modne...

24 DOMINO INSPIRACJE

DOMINO INSPIRACJE 25

26 DOMINO INSPIRACJE

KABINY PRYSZNICOWE
Z GRAWEREM NA SZKLE.
WZÓR NA UNIKALNĄ
ŁAZIENKĘ.
Każdy z nas pragnie posiadać przedmioty
unikalne i dobrze czuje się we wnętrzach
obdarzonych indywidualnym charakterem.
Od dziś Twoja kabina prysznicowa może stać się czymś
znacznie więcej. Może być ozdobą, swoistym dziełem
sztuki, tworzącym niepowtarzalny klimat wnętrza,
z którego nie ma się ochoty wychodzić.

Radaway Sp. z o.o. Jasin, ul. Rabowicka 59, 62-020 Swarzędz, www.radaway.pl

Dyżury projektantów
od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00-17:00

Zapraszamy
do kontaktu

SALON W DZIERŻONIOWIE

SALON W LUBINIE

ul. Rzeźnicza 4, Dzierżoniów

ul. Legnicka 69 B, Lubin

Godziny otwarcia:

Godziny otwarcia:

od poniedziałku - do piątku: 8:00 - 18:00
sobota: 9:00 - 16:00

od poniedziałku - do piątku: 9:00 - 19:00
sobota: 9:00 - 16:00

Dane kontaktowe:

Dane kontaktowe:

tel. 74 832 48 03 , fax. 74 832 48 04

tel. 74 832 48 71, tel. 74 832 34 04

kom: 609 830 666, e-mail: detal@domino.pl

kom: 885 552 355, e-mail: lubin@domino.pl

