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KONTRASTY
10

140 WYDARZENIA
Domki Boomini
(również meble i dodatki) produkowane
są w całości Polsce.
Można je kupić
w sklepach z meblami i wyposażeniem
wnętrz oraz poprzez
stronę www.boomini.com. Domek
White nagrodzony
i wyróżniony podczas Areny kosztuje
4 990 zł (wraz z wyposażeniem)

POLSKI TOP
Wszystkie laury Top Design Award 2014 podczas
poznańskiej Areny zgarnęły polskie firmy
TEKST: ANNA BORECKA

DESIGNALIVE.PL

designu – mówi Joanna Kruszec,
pomysłodawczyni i właścicielka
marki. Autorem brył domków jest
krakowski architekt Adam Kozik,
a wnętrza zaprojektowała Ola
Wołczyk. Arena Design odbyła się
w dniach 18–21 lutego. Konkurs,
który towarzyszy poznańskiej
imprezie od początku nagradza
najlepsze wzornictwo na dobrym,
europejskim poziomie. Wśród kryteriów oceny znajdują się wysoka
jakość wzornicza, stopień innowacyjności, funkcjonalność, prosta
i intuicyjna obsługa, pozytywny
wpływ na otoczenie czy ergonomia. Decyzję o tym, kto będzie
mógł się cieszyć z zaszczytnego
wyróżnienia podejmuje kilkuosobowe jury pod przewodnictwem
prof. Marka Adamczewskiego.
Konkursowi Top Design po raz
kolejny patronował „Design Alive”.
Więcej zdjęć nagrodzonych produktów na www.designalive.pl
i www.arenadesign.pl

Nagrodę Top Design otrzymały
w poszczególnych kategoriach:
przestrzeń domowa
STÓŁ CLOVER

Vincenzo Design
kuchnia
MATERIAŁ LAPITEC

Euro-Granit Adamus
łazienka/wellness
UMYWALKA MIA

Marmite
biuro

FOTELE BIUROWE XENON/XENON NET

PROFIm

przestrzeń publiczna i ogrody
MEBLE WYPOCZYNKOWE FIN

Marbet Style

rozrywka i sport
DOMEK DLA LALEK BOOMINI WHITE

Boomini

wyposażenie wnętrz
DRZWI STYLE ALU, LINIA BETON

Piu Design

ZDJĘCIE: DZIĘKI UPRZEJMOŚCI BOOMINI

T

ym razem do ścisłego
finału konkursu trafiły
22 obiekty, które zostały
zaprezentowane na wystawie podczas szóstej
edycji targów Arena
Design. Spośród nich
wybrano zwycięzców w siedmiu
kategoriach. – Poziom tegorocznych zgłoszeń był zdecydowanie
wyższy w porównaniu z poprzednimi latami. Tym samym do finału
dotarły bardzo dobre produkty
i mieliśmy realny problem z wytypowaniem zwycięzców – mówi
Ewa Trzcionka, redaktor naczelna
„Design Alive” i jurorka. Jurorzy
postanowili przyznać również
dodatkową nagrodę za użycie różnorodnych materiałów, które były
tematem przewodnim tej edycji
Areny. W tej kategorii został nagrodzony domek dla lalek Boomini
White. – Boomini to coś więcej
niż domek dla lalek. Szukałam
oryginalnego mebla, który mogłabym postawić obok klasyków

