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KATEGORIA: SOUNDBARY

NAZWA: Philips Fidelio B97

OPIS: To smukły soundbar 7.1.2 łączący 
w sobie zaawansowane technologie, 
brzmienie na najwyższym poziomie 
oraz europejskie wzornictwo. Obsługa 
formatów Dolby Atmos i EMAX Enhanced 
zapewnia dźwięk, który docenią prawdziwi 
melomani: przestrzenny, pełen głębi  
i detali o kinowym, realistycznym 
brzmieniu. Urządzenie umożliwia 
konfigurowanie  dwóch głośników 
bezprzewodowych, które po przyłączeniu 
działają jako część lewego i prawego 
kanału audio, a gdy zostaną oddzielone  
od soundbaru i umieszczone  
w innym punkcie pomieszczenia, 
działają jako dedykowany kanał lewy 
i prawy surround dla jeszcze bardziej 
przestrzennego efektu. Dzięki temu 
użytkownicy mają możliwość indywidualnej 
aranżacji dźwięku we wnętrzach. Philips 
Fidelio B97 to również elegancki  
i minimalistyczny design oraz wykończenie 
materiałami premium w kolorze nasyconej 
czerni.
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ROZDANE

W tym roku odbyła się XII 
edycja konkursu Złote VILLE. 
Wyłoniliśmy najlepsze produkty 
ze świata wnętrz i najciekawsze 
rozwiązania architektoniczne. 
Zwracaliśmy uwagę na design, 
funkcjonalność i jakość. 
Promocja dobrego wzornictwa 
była od zawsze fundamentalną 
misją magazynu VILLA.   
Dziś z dumą zapraszamy Was 
do obejrzenia nowatorskich 
rozwiązań docenionych przez 
Kapitułę konkursu. A wszystkim 
zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy!
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SAMSUNG ELECTRONICS POLSKASAMSUNG ELECTRONICS POLSKA
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KATEGORIA: TELEWIZORY DESIGN

NAZWA: The Frame

OPIS: The Frame to wyjątkowy telewizor, który wzbogaci każde wnętrze. Wymienne ramki, 
różnokolorowe passe partout, a także kolekcja ponad 1400 dzieł sztuki zamieniają telewizor w stylowy 
nośnik obrazów i wspomnień. Tegoroczny The Frame jest jeszcze smuklejszy – ma zaledwie  
24,9 milimetra w przekroju, czyli tyle samo, co ramka na zdjęcie. Smukła i elegancka obudowa sprawia, 
że telewizor harmonijnie wtopi się w otoczenie, a technologia QLED 4K zachwyci nas jakością obrazu  
i wypełni ekran miliardem kolorów.

KATEGORIA: TELEWIZORY WIELKOEKRANOWE

NAZWA: Q95A 

OPIS:  Q95A to telewizor Neo QLED 4K dla widzów, którzy cenią sobie wysoką jakość obrazu oraz 
innowacyjne wzornictwo. Za wyraziste detale obrazu, widoczne dobrze zarówno w ciemnych, jak i jasnych 
scenach odpowiada technologia Quantum Mini LED. Z kolei sztuczna inteligencja zadba o rozdzielczość, 
maksymalnie zbliżoną do 4K. Całość dopełnia Neo Slim Design, który sprawia, że telewizor wygląda 
doskonale z każdej strony. 
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SAMSUNG ELECTRONICS POLSKASAMSUNG ELECTRONICS POLSKA
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KATEGORIA: PRALKI I SUSZARKI

NAZWA: Samsung AI Control, model WW10T654DLH 

OPIS: Nowe pralki Samsung AI Control zapamiętują najczęściej wybierane ustawienia, aby później rekomendować je automatycznie. 
Dzięki temu nie musimy za każdym razem wybierać parametrów prania od nowa. Aby uczynić pranie jeszcze prostszym panel AI został 
połączony z aplikacją SmartThings, za pomocą której możemy zdalnie włączyć i wyłączyć urządzenie oraz dostosować odpowiednie 
ustawienia. Program Pranie Optymalne AI, za pomocą specjalnych czujników, dostosowuje długość programu, potrzebną ilość wody 
oraz detergentu do wagi i stopnia zabrudzenia pranych rzeczy i optymalizuje zużycie energii elektrycznej. Za skuteczne usuwanie 
uporczywych plam, nawet w niskich temperaturach, odpowiada technologia EcoBubble™. Wyjątkowym rozwiązaniem są dodatkowe 
drzwi AddWash™, które umożliwiają dodawanie zapomnianych ubrań na każdym etapie prania, bez konieczności nastawiania 
kolejnego cyklu. Natomiast Program Super Szybki umożliwia skuteczne pranie już w 59 minut. Dodatkową zaletą panelu AI Control 
jest umożliwienie współpracy pralki z suszarką. Dzięki temu inteligentnemu połączeniu suszarka automatycznie dostosuje parametry 
suszenia na podstawienia informacji o programie prania.

KATEGORIA: ODKURZACZE

NAZWA: Samsung Jet complete 

OPIS:  Skuteczność odkurzacza Samsung Jet™ zapewnia technologia 
Jet Cyclone oraz silnik Digital Inverter o wysokiej mocy do 550 W, który 
optymalizuje przepływ powietrza umożliwiając wysoką, nieprzerwaną 
moc ssącą. Dzięki temu odkurzacz bez problemu poradzi sobie na każdej 
powierzchni – zarówno na grubych dywanach, jak i twardych podłogach. 
System filtrujący EEEE wyłapuje do 99,999% zanieczyszczeń, takich jak kurz 
i alergeny, dzięki czemu wydmuchiwane na zewnątrz powietrze jest zawsze 
czyste. Po pełnym naładowaniu odkurzacz pracuje do 60 minut.  
Do odkurzacza dołączonych jest wiele pomocnych akcesoriów, które ułatwiają 
odkurzanie i dotarcie do różnych zakamarków w domu. Samsung Jet™ jest 
niezwykle lekki (2,8 kg) i poręczny. Jego pozostałe atuty to także cicha praca 
(minimum 86 dB) oraz duży pojemnik na kurz, który można wygodnie umyć 
pod wodą. Po zakończonej pracy wystarczy odstawić odkurzacz do stacji 
ładującej 2 w 1, którą można postawić w dowolnym miejscu w domu, nie musi 
być przymocowana do ściany.
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AmicaAmica 
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KATEGORIA: PIEKARNIKI

NAZWA: Piekarnik do zabudowy ED87389BA+ X-TYPE STEAM

OPIS: Posiłek pełen smaku i witamin jednocześnie? To możliwe! W pełni 
parowy piekarnik z systemem FullSteam sprawi, że Twoje wypieki będą 
puszyste, mięsa soczyste, a pieczywo chrupkie jak nigdy – i do tego wyjątkowo 
zdrowe. Lepszy smak i konsystencja bez straty witamin i mikroelementów  
to zasługa specjalnie zaprojektowanego generatora pary, który odpowiednio 
ją dozuje. Dzięki niemu para rozchodzi się równomiernie w całej komorze 
piekarnika, a każdy kawałek pieczeni jest tak samo idealnie wypieczony!  
Nie zaprzątaj sobie głowy tym, jak długo, czy w jakiej temperaturze piec 
daną potrawę, 9 programów parowych zrobi to za Ciebie! Podpowiedzą jakie 
są idealne parametry pieczenia dla danego dania. Wybiorą odpowiedni czas 
i temperaturę, precyzyjnie dobiorą ilość pary do długości pieczenia i wagi 
potrawy. By upiec smaczne i zdrowe danie, wystarczy napełnić pojemnik 
na wodę znajdujący się w piekarniku i wybrać jeden z gotowych programów 
parowych. Nowa konstrukcja komory piekarnika gwarantuje równomierną  
dystrybucję ciepła, stabilną temperaturę na każdym poziomie, a także 
najszybszy nagrzew na rynku (150°C w 3 min.). 

KATEGORIA: PŁYTY GRZEJNE

NAZWA: PŁYTA INDUKCYJNA PIT6544PHTSU 2.0

OPIS: Mnóstwo ról, mnóstwo zadań, milion rzeczy na głowie… Czy tak wygląda Twój dzień?  
Z nową płytą indukcyjną 2.0 od Amica Twoje codzienne obowiązki staną się łatwiejsze! Gotuj szybko, 
elastycznie i energooszczędnie! Nie trać czasu w kuchni, przeznacz go na przyjemności! Pomoże  
Ci w tym funkcja PowerBooster, która zwiększa moc grzania i pozwala na szybsze przygotowanie 
potraw. Wodę 0,4 l zagotujesz nawet w 60 sekund! Krótszy czas gotowania czy smażenia, to także 
mniejsza strata cennych substancji odżywczych. Funkcja AutoBridge pozwala na gotowanie  
w większych garnkach na obu polach jednocześnie! Płyta wykrywa duże naczynie i automatycznie łączy 
pola w strefę grzania odpowiadającą kształtowi garnka. Płyta indukcyjna zużywa do 40% mniej energii  
w porównaniu z płytą ceramiczną. To znacznie niższe rachunki za prąd i większa troska o środowisko 
naturalne. Postaw na oszczędność! Wybierz uniwersalną płytę, która pasuje do różnych blatów i typów 
kuchennej zabudowy. Jej montaż możliwy jest w praktycznie każdym, nawet w 12 mm blacie – kiedy 
pod nim znajduje się szuflada. A także już w 28 mm blacie nad piekarnikiem Amica. 
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DEANTEDEANTE
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KATEGORIA: MEBLE ŁAZIENKOWE

NAZWA: KONSOLE ŁAZIENKOWE CORREO

OPIS: Modułowa konsola łazienkowa Correo, skrojona idealnie pod umywalki z tej samej serii, to wspólny 
projekt Katarzyny Łogwinienko i Michała Łoja. Stalowa konstrukcja, łącząca wytrzymałość z lekką formą 
stanowi doskonałą alternatywę dla klasycznej szafki pod umywalkę. Do wyboru wersja podstawowa 
– konsola z umywalką solo lub rozszerzona – z kamiennymi półkami w trzech oryginalnych kolorach: 
gładkim białym, czarnym lub strukturalnym szarym. Jeżeli wielkość pomieszczenia na to pozwala, konsolę 
można rozbudować o dodatkowe moduły: węższy 20 cm lub szerszy 30 cm. Dowolność konfiguracji 
poszczególnych elementów zapewnia rozmaite rezultaty stylistyczne. Kolekcja Correo została zrealizowana 
w zgodzie z ideą Zero Waste. 

KATEGORIA: ZLEWOZMYWAKI

NAZWA: KOLEKCJA MAGNETIC

OPIS: Granitowe zlewozmywaki z autorskiej kolekcji 
Magnetic, zaprojektowanej przez Katarzynę Łogwinienko  
i Magdalenę Paszkowską, wyposażone zostały  
w magnesy, dzięki którym na bok komory nałożyć można 
stalową maskownicę. Elegancka maskownica oddziela 
komorę od bocznej półki, tworząc dodatkową przestrzeń, 
która zwiększa funkcjonalność zlewu i pozwala  
na wyposażenie go w dedykowane akcesoria z kolekcji  
w trzech wykończeniach do wyboru: stal szczotkowana, 
nero i bianco. Na kolekcję magnetycznych zlewozmywaków 
Magnetic składają się 4 modele: 1,5-komorowy  
oraz 1- komorowe z szerszą i węższą komorą oraz  
z /lub bez ociekacza. Zlewozmywaki mają głębokie, 
wygodne komory, praktyczne półki po stronie otworów 
na baterię, są odwracalne i dostępne w 5 stylowych 
kolorach wykończenia – alabastrowym, szarym metaliku, 
antracytowym metaliku, grafitowym metaliku i głęboko 
czarnym (nero). Zlewozmywaki Magnetic produkowane 
są w Polsce, a marka Deante jest pionierem w zakresie 
tego rozwiązania, po raz kolejny podkreślając innowacyjny 
charakter swoich produktów.
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COSENTINOActivejet
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KATEGORIA: PŁYTY WIELKOFORMATOWE

NAZWA: Kolekcja LOFT i technologia HYBRIQ+

OPIS: Silestone LOFT to nowa kolekcja konglomeratów kwarcowych Silestone®, 
obejmująca 5 odcieni inspirowanych stylem industrialnym w architekturze.  
Szarości, matowa tekstura, surowe wzory sprawiające wrażenie licznych przetarć – to jej 
cechy charakterystyczne. Silestone® Loft to też zupełnie nowa technologia produkcji  
– Hybriq+®. Jest to ukłon firmy Cosentino w stronę ochrony środowiska.  
Dzięki Hybriq+® w produkcji Silestone® Loft wykorzystywane są odzyskane surowce, 
takie jak szkło z recyklingu. Stanowią one ponad 50% całej masy materiału, nie 
obniżając przy tym jego właściwości i trwałości.

KATEGORIA: TECHNIKA GRZEWCZA

NAZWA: Seria ogrzewaczy ogrodowych: APH-2070H i APH-2070S

OPIS: Ogrzewacze marki Activejet przeznaczone są do przestrzeni 
na zewnątrz. To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą 
cieszyć się chwilami na tarasie także w chłodniejsze dni. Urządzenia 
są praktyczne i funkcjonalne. Wytwarzają fale podczerwone, które nie 
ogrzewają powietrza, a nas – zupełnie jak słońce. Natychmiast  
po uruchomieniu ogrzewacza, odczuwamy przyjemne ciepło, nawet 
gdy temperatura wokół nas jest minusowa. Ponadto emitują one 
delikatne, ciepłe i nieoślepiające światło nadające przytulny klimat. 
Są także przyjazne dla środowiska, co jest bardzo ważnym aspektem. 
Model APH-2070S ma trzystopniową moc ogrzewania. Dodatkowo ma 
także możliwość regulowania czaszy pod różnymi kątami. Z kolei cechą 
charakterystyczną modelu APH-2070H jest możliwość zawieszenia, 
przez co doskonale sprawdzi się w miejscach zadaszonych. Ogrzewacz 
posiada zdalne sterowanie – w zestawie z urządzeniem sprzedawany 
jest pilot, który zapewnia intuicyjną i komfortową obsługę ogrzewacza 
na odległość.



prezentacje
2 0 2 12 0 2 1

prezentacje

MIELEFOCUS-STONES
2 0 2 12 0 2 1

KATEGORIA: SHOWROOM

NAZWA:  Miele Experience Center Warszawa

OPIS:  Nowy Miele Experience Center działa w samym sercu Warszawy, w centrum handlowym Plac Unii. To imponująca przestrzeń ponad 
340 m² zaaranżowana zgodnie z międzynarodowym konceptem projektantów Miele. Na gości Miele Experience Center czekają dwie aktywne 
kuchnie, z których jedna widoczna jest także dla przechodniów. Oprócz części przeznaczonych na działania kulinarne znajdują się tu: 
strefa pralnictwa, ekspozycja odkurzaczy, a także strefa kawy, gdzie można degustować każdy rodzaj tego wyśmienitego napoju 
przygotowanego w doskonałej jakości automatycznych ekspresach wolnostojących i urządzeniach do zabudowy. Do dyspozycji klientów 
jest multimedialny system wizualizacji, a w asyście doradców można na miejscu testować urządzenia z każdej kategorii. 

KATEGORIA: OŚWIETLENIE

NAZWA: SYSTEM PODŚWIETLANIA KAMIENI 
NATURALNYCH

OPIS: Po wielu latach opracowywania technologii 
firma Focus-Stones zaprezentowała unikatowy, na skalę 
światową, system podświetlania kamieni naturalnych. 
Otworzyło to możliwość zaprezentowania kamienia  
we wnętrzach w nowej, dotąd niespotykanej odsłonie. 
System umożliwia zmianę odcieni i barwy kamienia 
czy wydobycia jego struktury. Technologia pozwala 
wydobyć barwy wcześniej niedostrzegalne dla naszych 
oczu z kamieni tj. marmury, onyxy, kwarcyty i alabastry. 
Podświetlane blaty kuchenne czy łazienkowe firma 
zaprezentowała pierwszy raz pod koniec 2020 roku. 
Posadzki, schody, stoły są regularnie produkowane  
i montowane w domach czy biurach od początku roku 
2021 roku. Sterowanie oświetleniem odbywa się  
za pomocą panelu, pilota, bądź dedykowanej aplikacji. 
Innowacyjność i zaawansowana technologia otworzyła 
firmie rynki zagraniczne, na których nowy produkt spotkał 
się z ogromnym zainteresowaniem.
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KATEGORIA: REWITALIZACJA 

NAZWA: Stara Spalarnia, Poznań

OPIS: To perła na zabytkowej mapie Poznania. 
Lokalizacja obiektu w północnej części miasta jest 
gwarancją sukcesu dla przedsiębiorców i najemców. 
Budynek wzniesiono z czerwonej cegły w 1927 r. 
według projektu Stanisława Kirkina. W trakcie wojny 
budowla uległa poważnemu zniszczeniu.  
Dziś budynek sąsiaduje z inwestycją mieszkaniową 
Wilczak 20, realizowaną także przez firmę Agrobex. 
Będzie on sercem osiedla i centrum integrującym 
mieszkańców. Parter przeznaczono na funkcje 
handlowo-usługowe, natomiast dwie górne 
kondygnacje zaadaptowano na przestrzeń biurową. 
Łącznie pod wynajem dostępna będzie powierzchnia 
ok. 1070 mkw. Lokalizacja nieruchomości umożliwia 
dogodny dojazd do centrum oraz innych dzielnic 
Poznania. Pod budynkiem oraz w pobliskiej hali 
garażowej zlokalizowano parkingi. 


