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Jak powstała kolekcja 2022

Od pewnego czasu w światowej modzie wysuwają się na prowadzenie dwa trendy: powrót glamouru 
w wersji modern, czyli lżejszego, mniej kontrastującego oraz nature łączącego się z eko i ideą rów-
nowagi oraz z etno. Stąd też kolekcja 2022 jest poprowadzona dwutorowo. Oczywiście poza główny-
mi nurtami nie zapomnieliśmy o akcentach nieco niszowych, ale zdecydowanie smakowitych – lek-
kie, klasyczne, ale zaskakujące obrusy mermaid, czy też złoto-białe sztućce, modern w kolorze roku 
Pantone very peri, a także akcenty rosnącego na popularności stylu Memphis w postaci ścianek peł-
nych łuków i kolorów. Jak zawsze zapraszamy do szukania swojego stylu w naszych dekoracjach!
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35zł/szt. 35zł/szt.

25zł/szt.

Krzesła drewniane z ratanowym oparciem Krzesła welurowe glamour

Krzesła Oslo (czarne)

Ilość: 120 szt. 
Wymiar: 51x48x46x96cm

Ilość: 200 szt. 
Wymiar: 65x52x76

Ilość: 100 szt. 
Wymiar: 48x46x96cm

Krzesła



43 zł/szt.

53 zł/szt.

43 zł/szt.

53 zł/szt.

53 zł/szt.
Obrusy brudna mięta okrągłe i kwadratowe

Obrusy mermaid okrągłe i kwadratowe

Obrusy cappuccino okrągłe i kwadratowe

Obrusy kwiatowe okrągłe i kwadratowe

Obrusy welurowe brąz okrągłe i kwadratowe

Ilość: Ø 25 szt. + ⬜︎ 25 szt.
Okrąg: 328 cm

kwadrat: 240x240 cm

Ilość: Ø 25 szt. + ⬜︎ 25 szt.
Okrąg: 328 cm

kwadrat: 240x240 cm

Ilość: Ø 25 szt. + ⬜︎ 25 szt.
Okrąg: 328 cm

kwadrat: 240x240 cm

Ilość: Ø 25 szt. + ⬜︎ 25 szt.
Okrąg: 328 cm

kwadrat: 240x240 cm

Ilość: Ø 25 szt. + ⬜︎ 25 szt.
Okrąg: 328 cm

kwadrat: 240x240 cm

Tkaniny

53 zł/szt. 53 zł/szt.

ZMIENIAMY

BARWĘ



Tkaniny

2,00 zł/szt.

19,00 zł/szt. 19,00 zł/szt. 19,00 zł/szt.

2,00 zł/szt.
Serwetki cappuccino

Bieżniki tetrowe Very Peri Bieżniki tetrowe szare

Serwetki brudna mięta

Bieżniki tetrowe dusty pink

Ilość: 200 szt. 
50x50

Ilość: 25 szt. 
60×350 

Ilość: 25 szt. 
60×350 

Ilość: 200 szt. 
50x50

Ilość: 25 szt. 
60×350 

Kolor

Pantone

2022



50 zł/szt.

Stojaki na kwiaty (złoty glamour)
Ilość: 30 szt. 

Wymiar: 100x20x100

35 zł/szt.

35 zł/szt.

Stojaki

Kolumna kwiatowa (drewniana)

Stojak na rożki

Ilość: 30 szt. 
Wymiar: 60x24x24

Ilość: 1 szt. 
Wymiar: 60x50x10



Co zainspirowało nas do 
stworzenia kolumn 

kwiatowych z drewna

Zero Waste w najlepszym wydaniu

Kolumny kwiatowe pokochali wszyscy! Dekoratorzy, klienci i projektanci. Są proste, nieprzesadzone, świet-
nie eksponują kompozycje kwiatowe, potrafią wpasować się niemal w każdy styl. Pewnie dlatego jedna z 
Klientek podsunęła nam pomysł na odsłonę kolumn w wersji rustic, natur, boho, czyli po prostu – z drewna! 
Podjęliśmy wyzwanie z radością! A potem okazało się, że to nie takie proste. Nie poddajemy 
się łatwo i uwielbiamy proces tworzenia, więc pokonaliśmy wszelkie trudności – totalną zmia-
nę konstrukcji pod zmianę materiału z metalu na drewno, problemy z dostępnością odpowied-
niego drewna i mnóstwo nietrafionych prób koloru. Uparliśmy się, że drewno powinno mieć jak 
najbardziej naturalny wygląd, stąd słupki musiały być cięte tradycyjnie - na pile. Całość malowa-
liśmy i składaliśmy ręcznie, aby kolumny nie nabrały zbyt wygładzonego, masowego wyglądu. 



Jak tworzymy kolory naszych 
tkanin na wynajem?

Akceptujemy każdy kolor

Podobno Steve Jobes wybierając kolor beżowy na obudowy swoich pierwszych MacBooków nie znalazł w 
dostępnych paletach odpowiedniego odcienia, co zmusiło producentów do stworzenia nowego, kolejnego 
beżu. Cóż… czasem jesteśmy jak Steve Jobs :D Sztuka doboru koloru jest wbrew pozorom trudna. Kolor nie 
może być martwy, zbyt sztuczny bo nie będzie komponował się z kwiatami i nie będzie przyjemny dla oka. 
Czasem wybarwianie koloru to dziesiątki prób, bo wciąż nie możemy ucelować w odpowiedni balans. Ten 
sam kolor może dzięki różnemu nasyceniu lub przez nadanie innego odcienia pasować do zupełnie różnych 
styli. Jednak finalnie udaje nam się uwarzyć mikstury dające takie perełki jak nasz set rdzawy, beżowy, dusty 
blue… a w tym sezonie jesteśmy szczególnie dumni z czekolady – głębokiej, smakowitej, z nutką etno…  



Dekoracje
stołów

40,00 zł/kpl. 1,90 zł/szt. 1,90 zł/szt.
Świeczniki drewniane Obrączki stare złotoPierścienie złote listki

Ilość: 50 kompletów 
wymiary: 10x49 10x42 10x34 10x28

Ilość: 200 szt. Ilość: 200 szt. 

Sztućce złote z białą rączką
Ilość: 200 kompletów 11 zł/kpl.



Szkło

9,00 zł/kpl. 9,00 zł/szt.
Podtalerze szklane (ze złotym rantem) Podtalerze kwiatowe

Ilość: 200 szt. 
wymiary: 33 cm

Ilość: 200 szt. 
wymiary: 30 cm

9 zł/szt.9 zł/szt.9 zł/szt.
Kieliszki szklane (ze złotym rantem)Kieliszki kryształowe zieloneKieliszki kryształowe niebieskie

Ilość: 200 szt. Ilość: 120 szt. Ilość: 25 szt. 



Lampy
i żyrandole

100 zł/szt.

50 zł/szt.

50 zł/szt.

50 zł/szt.

50 zł/szt.

50 zł/szt.

Żyrandol glamour (czarny)

Lampy rattanowe (donut)

Lampy rattanowe (ul)

Lampy rattanowe (dzwonek)

Lampy rattanowe (gruszka)

Lampy rattanowe (cygaro)

Ilość: 1 szt.

Ilość: 7 szt. 

Ilość: 9 szt. 

Ilość: 10 szt. 

Ilość: 10 szt. 

Ilość: 10 szt. 



Dekoracje ogólne

120 zł/szt.

150 zł/szt.

120 zł/szt.

40 zł/szt.

Ścianka drewniana pustynny piasek

Ścianka marmurowa

Ścinaka drewniana toskańska oliwka

Pufy do strefy chillout

Ilość: 1 kpl. 

Ilość: 1 szt. 

Ilość: 1 kpl. 

Ilość: 12 szt. 

4 KOLORY

PODUCH



Jak wygląda proces 
projektowania w APP

Otwórz się na nową porcję doznań

Słowo proces jest zestawiane z projektowaniem nie bez powodu. Proces definiowany jest jako zbiór czyn-
ności wzajemnie ze sobą powiązanych, których realizacja jest niezbędna dla uzyskania określonego rezul-
tatu (źródło: https://mfiles.pl/). Projektowanie to proces. Proces nieprzewidywalny. Chłoniemy inspiracje 
zewsząd. Podążamy za trendami, ścieżkami wyznaczanymi przez to jak funkcjonuje i zmienia się świat. 
Obserwacja to początek, następnym etapem jest projekt. Czemu zwykle nie korzysta-
my z gotowych do kupienia produktów i kolorów? Chcemy dać Wam nie tylko coś wyjątko-
wego, ale także funkcjonalnego. Produkty muszą sprawdzić się na weselach i innych uro-
czystościach, czyli być znacznie trwalsze i bardziej okazałe niż te do użytku domowego. 
Etap projektowania wiąże się z tworzeniem wzorów, próbami koloru, testowaniem trwało-
ści, łatwości obsługi i funkcjonalności. Często nasze założenia są nietrafione lub rozmija-
my się z producentami i musimy szukać długo, ale czasem udaje się od razu trafić w sedno. 
Gdy rusza pełna produkcja możemy śmiało odetchnąć. Nasza rola 
się kończy. Pojawia się za to niecierpliwe czekanie na nasze dzieła.



Stwórz Swoją Wymarzoną Uroczystość
w najnowszych trendach

APP Wypożyczalnia Dekoracji
kontakt@wypozyczalnia-dekoracji.pl

+48 783 303 066 
www.wypozyczalnia-dekoracji.pl
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