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projekt | project
FAAB Architektura
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Ważną rolę odgrywa tutaj światło. To naturalne dociera
do ok. 92% powierzchni, a sztuczne automatycznie
dostosowuje się do natężenia światła słonecznego. 
Bryła budynku jest inspirowana przekrojem przewodu
elektrycznego.

In this building the light plays an important role. This  
natural reaches about 92% of the surface, and the  
artificial automatically adapts to the intensity of
sunlight. The building is inspired by the cross-section of 
the electric wire.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Bełchatów, Polska

PGE Mining and Conventional Power Generation, Belchatow, Poland

CRACK
system

TOP TWO SIDES

FAMA

EXPO CUBE
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Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice, Polska 
The International Conference Centre, Katowice, Poland
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projekt | project
JEMS Architekci
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Jest to wielofunkcyjny, złożony obiekt usługowy,  
zaliczany do budynków użyteczności publicznej.  
Budynek jest w stanie pomieścić tyle osób, ile użytych 
zostało w niej opraw - około 10 000. Projekt budynku 
otrzymał Nagrodę Architektoniczną Polityki 2015.

It is a multifunctional, complex service facility,
classified as public utility buildings.The building is able to 
accommodate as many people as number of installed
luminaires - about 10 000. The project of building 
received the prestigous Architectural Award of Polityka 
magazine.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice, Polska
 
The International Conference Centre, Katowice, Poland

DOWNILGHT

TUBE

HIGHBAY

NAŚWIETLACZE |
FLOOD LIGHT 
LUMINAIRES

CRACK
system
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Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice, Polska 
The International Conference Centre, Katowice, Poland
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projekt | project
90 Architekci
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ROUND SM

Ta realizacja jest dowodem na to, że nowoczesność  
i tradycja mogą być zawarte w jednym projekcie.  
Ratusz znajduje sie w samym sercu Zduńskiej Woli, 
mieszczą się tam kino, kawiarnie oraz sale widowiskowe. 

This realization is a proof that modernity and tradition 
can be included in one project. The town hall is located 
in the heart of Zduńska Wola, inside there are cinemas, 
cafes and concert halls.

Zduńskowolskie Centrum Integracji Ratusz, Zduńska Wola, Polska

Zdunska’s Centre Town Hall Integration, Zdunska Wola, Poland

LIGHT POLE

BEAM

DL/DLN ECO

GALLERY

KUBIK

GOLF

BETA

CRACK
system
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projekt | project
FAAB Architektura
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Fundacja działa od 1991 roku. Jest pozarządową,  
apolityczną instytucją typu non profit, która  
realizuje misję wspierania nauki. Budynek powstał      
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 
i budownictwa ekologicznego. 

The Foundation has been active since 1991. It is  
a non-government, non-profit institution that realizes 
the mission of supporting science. The building was  
constructed according to the principles of sustainable 
development and ecological construction.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, Polska

Foundation for Polish Science, Warsaw, Poland

DANI 250 

POST LED

LUPO

CRACK
system
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projekt | project
Studio Architektoniczne Fold s.c.
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Wraz z dwoma innymi budynkami stanowi kompleks 
mieszkalny, biurowy, rekreacyjny i handlowo-usługowy. 
212 metrów oraz 50 pięter zapewniają kompleksowi 
Sky Tower tytuł najwyższego budynku mieszkalno-  
biurowego w Polsce. 

Together with two other buildings, it is a residential,  
office, recreational and shopping complex. 212 meters 
and 50 floors provide Sky Tower the title of the tallest 
residential and office building in Poland.

Sky Tower, Wrocław, Polska

Sky Tower, Wroclaw, Poland

DOWNLIGHT

KARAT

BETA

CRACK
system
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projekt | project
Biuro Architektoniczne Plewa
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

University of Maria Curie-Skłodowska, Lublin, Poland

Oświetlona zewnętrzna ściana Wydziału Matematyki,
Fizyki i Informatyki stała się jego wizytówką. Dzięki
naszym oprawom budynek może zmieniać kolory,
co pozwala na tworzenie wyjątkowych iluminacji.

The illuminated exterior wall of the Faculty of  
Mathematics, Physics and Informatics has become  
his showcase. Thanks to our luminaires, the building 
can change colors to create unique illuminations.

DISCOVERY

GOLF

ROUND R

CRACK
system
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Dział Promocji Politechniki Gdańskiej |
Promotion Department of Gdansk 
University of Technology

zdjęcia | photo
Krzysztof Krzempek
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Centrum Nanotechnologii jest największą inwestycją 
Politechniki Gdańskiej ostatnich lat. W tym budynku 
znajduje się m.in. audytorium na 150 osób oraz inne 
pomieszczenia dydaktyczne. 

The Nanotechnology Centre is the biggest investment 
of Gdańsk University of Technology in recent years.  
In this building there is, among others auditorium  
for 150 people and other class rooms.

Centrum Nanotechnologii-Politechnika, Gdańsk, Polska

Gdansk University of Technology, Poland

DISCOVERY WALK

PARK

DISCOVERY

TOP TWO SIDES

ISLAND
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projekt | project
J.S.K. Architekci
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Stadion powstał na potrzeby Euro 2012. Ten  
ogromny kompleks zajmuje ponad 11 ha i jest 
zdecydowanie jednym z lepiej prezentujących 
się obiektów tego typu w Polsce.  
 

The stadium was built for Euro 2012  
Championship. This huge complex occupies 
more than 11 ha and is definitely one of the  
better-looking properties of this type in Poland.

Stadion Miejski, Wrocław, Polska

Football stadium, Wroclaw, Poland

ROUND S

ROUND SM

OVER READY

DL H221



26

projekt | project
Paweł Tiepłow
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Basen Aqua, Lublin, Polska

Aqua Swimming Pool, Lublin, Poland

Kompleks basenów Aqua Lublin to jeden  
z największych i najnowocześniejszych obiektów  
pływackich w kraju. Obiekt składa się z dwóch części: 
sportowej oraz rekreacyjnego AquaParku. Mieszczą się 
w nim baseny, strefa saun oraz siłownia. 

Aqua Lublin Aquapark is one of the largest and 
most modern swimming facilities in the country. 
The property consists of two sections: the AquaPark and 
sport section. There are swimming pools, a sauna area 
and a gym.

TUBE

FAMA

DL 311

DLN 3114

CRACK
system
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HALE
PRZEMYSŁOWE
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INDUSTRIAL

HALLS
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Nowe Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2  
w Bydgoszczy to inwestycja, która wymagała
opraw będących w stanie oświetlić  
wielko-powierzchniowe hale i spełnić restrykcyjne  
wymagania.

New Military Aircraft Building No. 2  
in Bydgoszcz is an investment that required  
luminaires capable of illuminating large-area halls and 
providing restrictive requirements.

Wojskowe Zakłady Lotnicze, Bydgoszcz, Polska

Military Aircraft, Bydgoszcz, Poland

RATEL
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OBIEKTY
BIUROWE
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OFFICE
BUILDINGS
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projekt budynku oraz oprawy TREE |  
building and TREE luminaire project
ULTRA ARCHITECTS
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Z zewnątrz elewacje budynku tworzą spokojną, współ-
czesną kompozycję. Każda kolejna kondygnacja jest cof-
nięta względem poprzedniej, tworząc rekreacyjne tarasy 
wyłożone drewnem i uzupełnione zielenią, zapraszając 
ją do biurowej przestrzeni. Oprawy oświetlające budy-
nek mają wbudowaną budkę lęgową, w której zalęgły 
się już pierwsze sikorki.

From the outside the facades of the building create a 
calm, modern composition. Each subsequent floor is set 
back from the previous one, creating a recreation terra-
ces with wooden floors and greenery, inviting it into the 
office space. The luminaire TREE has a built-in nesting 
box in which the first tits already settled.

Biurowiec przy ulicy Za Bramką, Poznań, Polska

Office Building in Za Bramka street, Poznan, Poland

TREE
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Woolgar Hunter, Glasgow, Szkocja

Woolgar, Hunter, Glasgow, Scotland

Jasne, przestronne wnętrza biura szkockiej firmy  
udowadniają, że przestrzeń korporacyjna może być 
przyjemna dla oka. Biel w połączeniu z żywymi kolorami 
i światłem sprzyja pozytywnemu i kreatywnemu  
podejściu do pracy.

The bright, spacious interior of the Scottish corpora-
te office proves that buisness space can be pleasant to 
watch. White in combination with bright colors and light 
provides a positive and creative approach to work.

CRACK
system

ISLAND

DONUT

CRACK KIT

DANI 200/250
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Woolgar Hunter, Glasgow, Szkocja
Woolgar, Hunter, Glasgow, Scotland
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projekt | project
„Bursztynowa” Pracownia Architektoniczna Wiesława Martyńska-Ostrowska
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Mega Kielecka, Gdynia, Polska

Mega Kielecka, Gdynia, Poland

Obiekt charakteryzuje elegancki wygląd, nowoczesny
design oraz wysoki standard wykończenia. W tej  
inwestycji dużą rolę odgrywają unikalność oraz ciekawa 
architektura, która idealnie wpasowuje się w klimat
otoczenia.

The property is characterized by elegant, modern  
design and high standard of finish materials. This  
investment stands out by uniqueness and interesting
architecture. The buiding fits perfectly to the  
surrounding environment.

CRACK READY

ROUND SM

BETA

FAMA
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projekt | project
Lab Architekci

zdjęcia | photo
Bartosz Misiewicz
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VIADOM, Warszawa, Polska

VIADOM, Warsaw, Poland

Nowa siedziba firmy deweloperskiej mieści się  
w centrum Warszawy. Proste formy i otwarta przestrzeń 
nadały wnętrzom niepowtarzalnego charakteru.

The new headquarters of development company is lo-
cated in the centre of Warsaw. Simple forms and open 
space gave the interior a unique character.

EXPO FRAME

LIGHTBOX

ORIGAMI

EXPO NO FRAME

MEDIO
system
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projekt | project
Lab Architekci
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Biura Sprzedaży Mieszkań inwestycji WólczyńskaAH, Warszawa, Polska

Sales Office of Housing investment WolczynskaAH, Warsaw, Poland

Otwarta przestrzeń oraz klasyczne wykończenie 
w połączeniu ze stonowaną kolorystyką nadają tym  
pomieszczeniom wyjątkowego charakteru.

Open space and classic finish combined with subdued 
colors give these interiors a unique character.

MEDIO READY

TRACER 90

KUBIK
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MUZEA
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MUSEUMS
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Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”, Warszawa, Polska
Museum of Polish Jewish History „Polin”, Warsaw, Poland
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projekt wystawy | exhibition project
NIZIO DESIGN INTERNATIONAL
 
zdjęcia | photo
Krzysztof Lipiński
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Muzeum POLIN jest nowoczesną instytucją kultury – 
muzeum historycznym ukazującym 1000 lat dziejów 
polskich Żydów. Jest to pierwsza w Polsce publiczno-
-prywatna instytucja tworzona wspólnie przez rząd,  
samorząd lokalny i organizację pozarządową.

POLIN Museum is a modern cultural institution-  
a historical museum showing 1000 years of Polish Jews 
history. It is the first public-private institution in Poland, 
created jointly by the goverment, local government and 
non-governmental organiztion.

Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”, Warszawa, Polska

Museum of Polish Jewish History „Polin”, Warsaw, Poland

LUPO

EXPO CUBE

TRACER 90
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projekt | project
NIZIO DESIGN INTERNATIONAL
 
zdjęcia | photo
Krzysztof Lipiński
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Minimalistyczna i surowa bryła, swoim kształtem  
nawiązująca do prymitywnego wiejskiego domu jest 
symbolem ciągłości historycznej czasu i miejsca.  
Z drugiej zaś strony ujawnia drastyczność i powagę  
sytuacji. Budynek w swej pół-przeszklonej formie fasady
kryje tajemnicę, którą odbiorca odkryje dopiero  
podczas zwiedzania.

The minimalistic and raw solid, with its shape referring 
to a primitive rural home, is a symbol of the continuity
of historical time and place. On the other hand,  
it reveals the drasticity and importance of the  
situation. The building in its semi-glazed facade conceals  
a mystery that the recipient will discover only while  
exploring.

Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów, Markowa, Polska

Ulma Family Museum of Poles Saving Jews in World War II, Markowa, Poland

LUPO

EXPO CUBE

CRACK READY

TRACER

GOLF

TRACER 90

DISCOVERY WALK

DISCOVERY
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Zdjęcia udostępnione przez
MICET Muzeum Interaktywne Centrum Edukacji Teatralnej
Narodowy Stary Teatr w Krakowie
micet.pl
Modernizacja części gmachu
Nizio Design International

Photos provided by
MICET
The National Stary Theater
micet.pl
Modernization of part of the building
Nizio Design International
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Jedyne tego typu muzeum w Europie, którego wnę-
trza pokazują zależności pomiędzy historią i sztuką 
współczesną, rzemiosłem i nową technologią. Wysta-
wy organizują przestrzeń w ścieżki, wytyczone wokół 
archiwalnych i współczesnych przedstawień Starego 
Teatru.

The only museum of its kind in Europe, which interiors
show the relationship between history and 
contemporary art, craft and new technology. 
The exhibitions organize space in the path, which are 
set around archival and contemporary acts of the Stary 
Theater.

MICET - Muzeum Interaktywne Centrum Edukacji Teatralnej, Kraków, Polska 

MICET - Interactive Museum Theatre Education Centre, Krakow, Poland

CRACK READY

MEDIO READY

MEDIO 
UP&DOWN

LUPO
kinkiet

ROBO

TRACER 90

LUPO

TUBE

DLN LED
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projekt | project
BiM Architekci
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Misją Muzeum jest kultywowanie pamięci i ochrona  
materialnegodziedzictwa po polsko-amerykańskim
bohaterze Kazimierzu Pułaskim oraz ochrona  
materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego 
ziemi grójeckiej i Warki.

The mission of Museum in Warka is to cultivate  
memory and protect material heritage of the  
Polish-American hero, Casimir Pulaski, and protection 
of material and spiritual cultural heritage of Grójec  
region and Warka.

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce-Winiarach, Polska

Museum of Kazimierz Pułaski in Warka-Winiary, Poland

CRACK READY

DOWNLIGHT

GOLF

CRACK
system

EXPO ROUND
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HOTELE I
RESTAURACJE
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HOTELS AND
RESTAURANTS
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Hotel Indigo, Kraków, Polska
Hotel Indigo, Krakow, Poland
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Hotel łączy w sobie zabytkową polską sztukę  
z nowoczesnym stylem. Oprawy zapewniły nie  
tylko odpowiedni poziom oświetlenia w różnych  
pomieszczeniach hotelu, ale także unikalny nastrój.

The hotel combines historic Polish art with modern  
style. The luminaires provided not only the  
appropriate level of illumination in the various  
rooms of the hotel, but also a unique atmosphere.

Hotel Indigo, Kraków, Polska

Hotel Indigo, Krakow, Poland

GOLF 90

EXPO CUBE

DL LED 311

DL LED 3909

EXPO FRAME
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projekt | project
Pracownia SAO
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Q Hotel to młoda, dynamicznie rozwijająca się sieć 
hoteli. Cechuje ją nowoczesny wygląd, wyposażenie,
komfort pobytu, świetna obsługa oraz zaplecze 
gastronomiczne z utytułowanymi Szefami Kuchni na 
czele.

Q Hotels is a high-powered Polish chain of four- and 
three-star hotels. It is characterized by modern interiors
with highest-quality furniture and equipment, 
conference rooms, and a wide array of food services.

Best Western Plus Q Hotel, Kraków, Wrocław, Polska

Best Western Plus Q Hotel, Krakow, Wroclaw, Poland

DANI 250

ICT

MEDIO READY

PURE READY

FAMA

LIGHTBOX

DISCOVERY
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projekt | project
Proj. MOIA
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Realizacja z pierwszą „uśmiechniętą” marką hotelową  
w Polsce - Hotel Alto. Wszystko jest przyjazne i proste. 
Hotel zachwyca swoją nowoczesnością oraz zawsze
uśmiechniętą obsługą. Przyciąga uwagę swoim  
energicznym designem, pozostawia niesamowite wra-
żenie.

Implementation of the first „smiling” hotel brand  
in Poland – Alto Hotel. Everything is friendly and  
simple. Hotel impresses with its modernity, always  
smiling service, and more. It attracts attention with its 
energetic design, leaving a deep impression.

Hotel Alto, Żory, Polska

Hotel Alto, Zory, Poland

CRACK
system

TUBE

DLN LED 3509

PURE READY

BETA

ROUND SM

SPLIT
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Hotel Ibis, Grudziądz, Polska

Hotel Ibis, Grudziadz, Poland

Nowoczesne, jasne i przestronne wnętrza to znaki  
rozpoznawcze tego miejsca. Wnętrza są niezywkle  
stylowe i komfortowe, dzięki czemu przyjemnie spędza 
się w nich czas. Jest to także miejsce nawiązujące do  
historycznego charakteru miasta.

Modern, bright and spacious interiors are the  
distinguishing marks of this place. The interiors are very 
stylish and comfortable, what makes time spended here  
a pleasure. This place is also a reference to the historical 
character of the city.

EXPO CUBE

DL LED 311

EXPO FRAME

DONUT
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Hotel zlokalizowany na samym południu Polski urzeka 
swoim bajkowym charakterem. Osoby odwiedzające to 
miejsce po zmroku szczególnie docenią krajobraz Białki 
Tatrzańskiej.

The hotel is located in the very south of Poland and 
is charming with its fairytale character. Visitors of this  
place will appreciate the landscape of Białka Tatrzańska.

Hotel „Zawrat” Białka Tatrzańska, Polska

Hotel „Zawrat”, Bialka Tatrzanska, Poland

TOTEM
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projekt | project
aFP architekci

zdjęcia udostępnione przez | photos provided by 
SINIAT
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Bezpłatne, komfortowe miejsce w bezpośrednim  
sąsiedztwie szpitala. Tu rodzice wraz z dziećmi znajdują 
spokój oraz warunki do walki ze stresem. Dzięki temu
mogą w pełni skoncentrować swoją uwagę  
na wspieraniu dziecka w trakcie procesu leczenia.

Free, comfortable place in the immediate neighborho-
od of the hospital. Here parents with children find peace
and conditions to fight stress. This allows them 
to concentrate their attention fully on supporting the 
child during the treatment process.

Dom Fundacji Ronalda McDonalda, Kraków, Polska

Ronald McDonald’s House Foundation, Krakow, Poland

OVER READY

SIDE READY

FLOW M1

CASSETTA
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Wystrój restauracji nawiązuje do industrialnego charak-
teru miasta. Zarówno ceglane ściany, plakaty autorstwa 
miejscowego grafika oraz dekoracja ścian oddają klimat 
lokalizacji.

The decor of the restaurant refers to the industrial  
character of the city. Both brick walls, posters made by 
local artist, and wall decoration reflect the location’s  
atmosphere.

Pizzeria i Restauracja „Oliwka”, Elbląg, Polska

Pizzeria and Restaurant „Oliwka”, Elblag, Poland

SLIM

MEDIO

MICRO
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projekt | project
ARC Architekci
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Restauracja McDonald, Gdynia, Polska

McDonald’s Restaurant, Gdynia, Poland

New McDonald’s restaurant was built in the historic 
hall at the railway station in Gdynia. The decorations  
include age paintings dating back to 1957 and  
numerous references to the marine character of the city.

Nowa restauracja Mc Donald’s powstała  
w zabytkowej sali na dworcu PKP w Gdyni. Wystrój  
tworzą m.in. wiekowe malowidła datowane na 1957 rok 
oraz liczne nawiązania do morskiego charakteru miasta. 
 

CRACK
system

EXPO FRAME

GOLF
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Restauracja OtwARTa, Gdańsk, Polska

Restaurant OtwARTa, Gdansk, Poland

OtwARTa to połączenie kulinarnych wrażeń i kultury.
Stuletnia tradycja, skrzyżowanie przeszłości oraz  
przyszłości to idealne miejsce do spotkań.

OtwARTa is combination of culinary experience and  
culture. The century-old tradition, a cross between 
past and future makes this place perfect to meet.

ROUND SM
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Kawiarnia Black or White, Elbląg, Polska

Black or White Cafe, Elblag, Poland

Nowoczesny charakter kawiarni został podkreślony 
przez monochromatyczne połączenie kolorów - bieli 
i czerni. Ponadczasowe zestawienie, wraz  
z przemyślanym wystrojem daje efekt klasycznego  
i eleganckiego wnętrza.

The modern character of the cafe has been outlined by  
a monochrome combination of colors - white  
and black. Timeless combination, together with 
good design, provides the effect of a classic and elegant 
interior.

ORIGAMI
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Hotel i Restauracja „Antonińska” oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-
-Rehabilitacyjny „Niezapominajka”, Leszno, Polska

Hotel and Restaurant „Antonińska” and „ Niezapominajka” Convalescent 
Home, Leszno, Poland 
Łączna powierzchnia wszystkich zabudowań 
zlokalizowanych w kompleksie wynosi ponad 10.000m².
Projekt powstał z myślą o indywidualnych potrzebach
swoich klientów.

The total area of all buildings located in the complex  
is over 10,000 m². The project was designed to meet the 
individual needs of its clients.

MEDIO READY

ROUND R

ROUND SM

ISLAND
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OBIEKTY
REKREACYJNE
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SPORT
FACILITIES
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projekt | project
DŻUS GK ARCHITEKCI

zdjęcia | photo
J. Obarek
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Całoroczne Centrum Sportowo-Rekreacyjne nad Jez. Krzywym, Plaża 
Miejska, Olsztyn, Polska

Year-round Sports an Recreation Centre on Lake Krzywe; City Beach, 
Olsztyn, Poland
Inwestycja jest odpowiedzią na postulowane od wielu
lat „otwarcie miasta na jezioro”. W efekcie powstała
między innymi największa w Polsce plaża nad  
śródlądowym zbiornikiem wodnym z całoroczną  
infrastrukturą sportowo-rekreacyjną.

The investment is a response to postulated „opening 
the city to the lake” for many years. As a result, the 
largest beach in Poland was built on an inland wa-
ter reservoir with a year-round sports and recreation  
infrastructure.

DISCOVERY

GALLERY

MEDIO READY
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Całoroczne Centrum Sportowo-Rekreacyjne nad Jez. Krzywym, Plaża Miejska, Olsztyn, Polska
Year-round Sports an Recreation Centre on Lake Krzywe; City Beach, Olsztyn, Poland
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MIESZKANIA
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RESIDENTIALS
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Osiedle wyznacza nowy kierunek rozwoju Gdyni.  
Wprowadza w przestrzeń miasta świeżość i energię 
nowoczesnej, funkcjonalnej zabudowy.

Residential sets a new direction for Gdynia’s  
development. It introduces into the city space, freshness 
and energy of modern, functional development.

Osiedle Baltiq Plaza, Gdynia, Polska

„Baltiq Plaza” Residential Area, Gdynia, Poland

OVER READY

BENCH
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Platinium Loft, Wrocław
projekt i zdjęcia | project and photo 
michał baryła | projektant.eu

zdjęcia | photo
Michał Pawłowicz
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Dobre oświetlenie nie tylko nadaje wnętrzu  
odpowiedniego klimatu, ale także dopełnia je pod 
względem wizualnym. Może być użyte jako akcent,  
lub wychodzić na pierwszy plan.

Good lighting not only gives the interior an appropriate 
climate but also complements it visually. It can be used 
as an accent, or play the main role.

Mieszkania prywatne, Polska

Private Apartments, Poland

EXPO CUBE

EXPO NO FRAME

TRIS

ORIGAMI

projekt | project
Paulina Skrodzka - AKO Interiors

projekt | project
Paulina Skrodzka / Studio Projektowe

zdjęcia | photo
M. Gawliński
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projekt | project
Apartament Sofia „Designed by ALL in Studio www.allin.bg”
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Apartament Sofia, Bułgaria

Apartment Sofia, Bulgaria

W tej realizacji główną rolę odegrała starannie  
zaprojektowana, otwarta przestrzeń oraz naturalna,
stonowana kolorystyka. To wnętrze doceni każdy,  
kto ceni sobie prostotę oraz minimalizm.

In this realization, the main role was played by carefully 
designed, open space and natural, subdued coloring. 
This interior will be appreciated by anyone who values  
simplicity and minimalism.

TWIST
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projekt | project
architect: Ivea Prunskaite
architectural studio Prusta

zdjęcia | photo
Leonas Garbaičauskas
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Surowe, betonowe ściany zostały ocieplone, staranie 
wyselekcjowanymi dodatkami nadając im domowego 
klimatu. Otwarta przestrzeń i przeszklenia zacierają 
granicę pomiędzy domem a otoczeniem, zapraszając 
je do środka. 

Raw, concrete walls have been warmed up by  
carefully selected accessories. The open space and large  
windows blur the border between the house and the 
surroundings, inviting nature inside.

Mieszkanie prywatne, Wilno, Litwa

Private Apartment, Vilnius, Lituania

ROUND SM

MEDIO READY

TWIST

EXPO CUBE
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SKLEPY
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SHOPS
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Piekarnia Piekuś, Konin, Polska

Piekus bakery, Konin, Poland

TRACER 90

Piękne, nowoczesne wnętrze piekarni jest utrzymane 
w prostej, minimalistycznej stylistyce z nowoczesnymi 
elemantami takimi jak przeszklana ściana wypełniona 
wodą, czy  modułowy sufit.

The beautiful, modern interior of the bakery is  
maintained in simple, minimalist design with modern 
elements such as glass wall filled by water or modular 
ceiling.
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Salon wyposażenia wnętrz  
Ceram City. 
ul. Zakopiańska 56 
30-418 Kraków.
www.ceramcity.pl



105

Ceram City, Kraków, Polska

Ceram City, Cracow, Poland

Ekskluzywny charakter wnętrza doskonale uzupełnia 
duża ilość światła, która podkreśla kolor i strukturę  
ceramiki. Przestrzeń i elegancja to wyróżniające  
się cechy tej realizacji.

The exclusive character of the interior perfectly  
complemented the large amount of light which  
highlights the color and structure of the ceramic. Space  
and elegance are distinctive features of this realization.

GOLF 90
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Max Mara to szyk, styl, klasyczne wzornictwo, prostota  
i elegancja. Wszystkie kolekcje są bardzo kobiece,  
odznaczają się perfekcyjną równowagą między  
tkaninami, detalami i akcesoriami. Salon Max Mara  
mieści się w Centrum Handlowym Klif Gdynia,

Max Mara is chic, style, classic design, simplicity  
and elegance. All collections are very feminine,  
characterized by perfect balance between fabrics,  
details and accessories. Max Mara store is located  
in Shopping Centre Klif in Gdynia

Max Mara, Gdynia, Polska

Max Mara, Gdynia, Poland

EXPO NO FRAME
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Przestronne, stonowane wnętrze jest idealnym tłem  
do zaprezentowania asortymentu sklepu kratki.pl. 
Biel doskonale współgra z jasną posadzką i ciemnymi  
elementami, a oświetlenie dopełnia wystrój całego 
wnętrza.

Spacious, subdued interior is an ideal background 
to present the assortment of the kratki.pl shop. White
walls perfectly matches the bright floor and dark 
elements. The lighting complements the decor  
of the entire interior.

Kratki.pl, Warszawa, Polska

Kratki.pl, Warsaw, Poland

EXPO NO FRAME

TRACER 90
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Supermarket Lyubimi prezentuje się wyjątkowo  nie tylko  
dzięki przemyślanemu wystrojowi, ale także naszym 
oprawom.

Supermarket Lyubimi presents uniquely not only  
with its well thought out design but also with our  
luminaires.

Supermarket Lyubimi, Moskwa, Rosja

Supermarket Lyubimi, Moscow, Russia

ROUND S

METALIZO
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