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ROZDANE

W tym roku odbyła się XIII edycja 
konkursu Złote VILLE. Jesteśmy 
dumni, że mimo trwającej pandemii 
nasz konkurs cieszy się niegasnącą 
popularnością. Gratulujemy 
wszystkim laureatom tegorocznej 
edycji i już zapraszamy  
na kolejną!
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KATEGORIA: TELEWIZORY 

NAZWA: THE FRAME

OPIS: Telewizor Samsung The Frame łączy piękno, technologię i sztukę. Kiedy akurat nie oglądamy 
telewizji, możemy włączyć Tryb Sztuka, który pozwala na wyświetlenie własnych zdjęć czy dostępnych 
reprodukcji spośród wyselekcjonowanych dzieł. Wymienne ramki w różnych kolorach dają nowe 
możliwości personalizacji dla zdjęć i obrazów tak, że ekran wygląda niczym kolejne dzieło w domowej 
kolekcji. W dedykowanym sklepie ze sztuką Art Store, miłośnicy malarstwa i fotografii znajdą 1500 prac 
znanych na całym świecie artystów. 

KATEGORIA: TELEWIZORY DESIGN

NAZWA: THE SERIF

OPIS:  The Serif to telewizor wymyślony na nowo. Wyróżnia się perfekcyjnym designem i innowacyjnym 
sposobem użytkowania, zmieniając naszą codzienność. To zaprojektowane przez braci Ronana & Erwana 
Bouroullec urządzenie, stanowi wyjątkowe odwzorowanie litery „I”, dzięki czemu równie efektownie 
wygląda z każdej strony. Co więcej, telewizor można wyeksponować na kilka różnych sposobów – postawić 
na komodzie czy biurku lub niczym nowoczesną rzeźbę wystawić na środku salonu – efektu WOW 
dopełnią dostępne w zestawie nóżki podłogowe 
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LAVEO

KATEGORIA: UMYWALKI GRANITOWE

NAZWA: KOLEKCJA AMBER

OPIS: Umywalki Amber od Laveo wykonane z granitu, to doskonała alternatywa dla wyrobów  
z ceramiki. Okrągła, nablatowa miska została ozdobiona nieregularnymi, dodającymi oryginalnego 
charakteru nacięciami. Kolekcja utrzymana jest w uniwersalnych, a jednocześnie oryginalnych 
odcieniach ziemi. Model dostępny jest w trzech wykończeniach: beżowym, szarym i czarnym,  
co daje możliwość stworzenia wielu kombinacji kolorystycznych z dostępną na rynku armaturą 
łazienkową. Umywalki są odporne na przebarwienia, zarysowania, wysoką temperaturę (do 190 °C) 
oraz szok termiczny. Produkt jest w 100% polski. Zaprojektowany przez Marię Kubiak – Managera 
Procesu Produkcyjnego Laveo i wyprodukowany we własnej, zlokalizowanej pod Poznaniem,  
fabryce wyrobów granitowych
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TUBĄDZIN

KATEGORIA: PŁYTKI CERAMICZNE

NAZWA: KOLEKCJA TIMELESS, TUBĄDZIN KREACJA MACIEJ ZIEŃ 

OPIS: Timeless, kolekcja płytek ceramicznych w formacie 33x90 cm, to najnowsza kreacja Macieja Zienia dla marki Tubądzin. 
Projektant sięgnął po kwintesencję brytyjskiego stylu i elegancji, ikoniczną kratę, która przywodzi na myśl szlachetne tkaniny 
oraz arystokratyczną wytworność. Harmonijny wzór w połączeniu z neutralnymi barwami bieli, czerni i beżu pozwala na 
komponowanie wysmakowanych aranżacji i pięknych, spójnych wnętrz w nowoczesnym stylu. Spokojne i estetyczne malarskie 
tło dopełnia subtelny rysunek kamienia, balansujący pomiędzy odcieniem piaskowca a trawertynu.
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KATEGORIA: CERAMIKA ŁAZIENKOWA Z JEDNEJ SERII

NAZWA: KOLEKCJA BOLSTAD, PROJEKT: MARCIN JĘDRZEJAK

OPIS: Modele reinterpretują kształt klasycznej wanny i umywalki, a wykonane są z kamiennego kompozytu 
AQUASTONE®, który jest przyjemny w dotyku i bardzo długo utrzymuje ciepło. Kolekcja BOLSTAD składa 
się ze spójnego projektu wanny oraz umywalki i jest to propozycja do łazienek bez względu na ich rozmiar. 
Modele z linii wyposażono w nowoczesne i wyjątkowo estetyczne maskownice odpływów wykonane  
z tego samego materiału, co pozwala połączyć wannę z armaturą w dowolnym kolorze. Wanna BOLSTAD 
ma ergonomicznie wyprofilowanie i podwyższone z jednej strony oparcie, dzięki czemu zapewnia wysoki 
komfort wypoczynku w czasie kąpieli. Umywalka udowadnia, że dobry design opiera się na niuansach. 
Krawędź montowanego na blacie modelu jest lekko wklęsła, a boki nieco uniesione. Dzięki temu woda mniej 
się rozpryskuje.
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VILLEROY & BOCH

KATEGORIA: UMYWALKI CERAMICZNE

NAZWA: LOOP & FRIENDS

OPIS: Nowe umywali Loop & Friends zmieniają charakter łazienki 
poprzez nadanie jej efektownego wyglądu. Opracowana koncepcja 
kolekcji daje się określić jako: 3x3x3, trzy kształty, trzy rodzaje 
instalacji, trzy kolory. Owalne, okrągłe lub prostokątne umywalki 
mogą być instalowane jako efektowna wersja stawiana na blacie, 
klasyczna wbudowana w blat lub prosta wersja podblatowa. Wąskie 
krawędzie i cienkie ścianki powodują, iż wyglądają one wyjątkowo 
lekko. Umywalki są dostępne w kolorze białym, głębokiej czerni 
Ebony, szarym Graphite i delikatnym beżowym Almond.
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KATEGORIA: LODÓWKI WOLNOSTOJĄCE

NAZWA: LODÓWKA SAMSUNG BESPOKE 

OPIS:  Lodówki z linii Samsung Bespoke oferują użytkownikom możliwość personalizacji wyglądu zewnętrznego,  
ale także przestrzeni wewnętrznej. Panele frontowe dostępne są w różnych kolorach oraz opcjach wykończeniowych, 
tj. szkło satynowe, czyste szkło lub metal. Z czasem możemy dodawać kolejne moduły Bespoke oraz dopasować ich 
funkcje do swoich wymagań. Za dotknięciem jednego przycisku w wybranych modelach zmienimy zamrażarkę  
w chłodziarkę i swobodnie zaaranżujemy przestrzeń w lodówce tak, aby wszystkie aktualnie przechowywane 
produkty miały optymalne warunki i dłużej zachowały świeżość.
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SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA

KATEGORIA: PRALKI I SUSZARKI

NAZWA: SZAFA ODŚWIEŻAJĄCA SAMSUNG AIRDRESSER 

OPIS: Szafa odświeżająca Samsung AirDresser nada naszym ubraniom perfekcyjną świeżość oraz nieskazitelny wygląd. 
Zadba także o te tkaniny, które dotychczas wymagały specjalistycznego prania w profesjonalnym punkcie usługowym. 
Podstawą działania szafy odświeżającej jest silny nadmuch powietrza, który skutecznie usuwa z ubrania wszelkie pyłki oraz 
kurz i zatrzymuje je na filtrach. Dzięki technologii JetSteam, która wykorzystuje parę wodną, z czyszczonej odzieży usuwane 
są zagniecenia, zarazki oraz aż do 99% alergenów oraz bakterii i do 99,9% niektórych wirusów. W procesie tym nawet 
najdelikatniejsze tkaniny pozostają w pełni bezpieczne. 
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SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA
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KATEGORIA: ODKURZACZE

NAZWA: JET BOT AI+

OPIS: Jet Bot AI+ to inteligentny robot sprzątający. Jako pierwszy na świecie został wyposażony w aktywny sensor 3D oraz 
rozwiązanie Intel® Movidius™, dzięki czemu porusza się z dużą precyzją, rozpoznając i klasyfikując obiekty na swojej drodze. 
Optymalizuje ścieżkę czyszczenia i skutecznie dociera nawet do słabo oświetlonych miejsc. Jego 5-warstwowy system filtracji 
wychwytuje aż do 99,99% mikropyłów. Silnik Digital Inverter maksymalizuje siłę ssania. Dzięki aplikacji SmartThings, możemy 
zdalnie sterować robotem, sprawdzać co robią nasze domowe zwierzaki oraz monitorować dom.
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FRANKE

KATEGORIA: SHOWROOM

NAZWA: SHOWROOM FRANKE, HOMEPARK

OPIS: W firmowym showroomie Franke w Homepark 
Janki można zapoznać się z bogatą ofertą urządzeń oraz 
zasięgnąć porad na temat ich doboru. Na powierzchni 
blisko 300 m2 znalazły się wszystkie niezbędne w kuchni 
urządzenia, w tym nowości. Wśród nich piekarniki, płyty 
grzewcze, okapy, chłodziarki, zmywarki i ekspresy do 
zabudowy. A także zlewozmywaki, baterie kuchenne, 
systemy filtrowania wody oraz zarządzania odpadami, 
w tym młynki zlewozmywakowe. Showroom jest także 
miejscem spotkań wszystkich, dla których kuchnia jest 
prawdziwym sercem domu. Odbywają się w nim szkolenia 
oraz nagrywane są webinary. 
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MARCELA & VICTORIA

KATEGORIA: ZAPACHY DLA DOMU

NAZWA:  PATYCZKI ZAPACHOWE MARCELA & VIKTORIA

OPIS:  Patyczki zapachowe Marcela & Victoria to produkt inny od większości dostępnych na rynku. Kompozycje zapachowe z naturalnych 
olejków eterycznych najwyższej jakości zostały stworzone dla marki przez słynnych na całym świecie perfumiarzy francuskich ze słynącego 
na całym świecie miasta Grasse na południu Francji. Dzięki wytrenowanemu zmysłowi węchu i wiedzy przekazywanej z pokolenia  
na pokolenie nuty stworzone przez francuskich mistrzów są nietuzinkowe. Wszystkie kompozycje są naturalne, wysublimowane  
i niedrażniące zmysłów. Jest to szczególnie dziś, kiedy wiele osób cierpi na różnorodne alergie na produkty chemiczne czy uczulenia  
na sztuczne zapachy. Rozwiązaniem idealnym w takiej sytuacji są produkty Marcela & Victoria, w których naturalne, skoncentrowane roślinne 
olejki eteryczne zamknięto  w eleganckich flakonikach.
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HAIER

KATEGORIA: LODÓWKI MULTIDOOR

NAZWA: Lodówka Haier Multidoor Seria 7 HB26FSNAAA 

OPIS:  To nowoczesna lodówka o pojemności XXL. Zawarte w niej technologie Fresher Techs® pozwolą  
na dłuższe zachowanie świeżości i smaku produktów. Dzięki specjalnemu systemowi ABT® twoja żywność 
będzie bezpieczna ponieważ redukuje on ilość zarazków w powietrzu przepływającym w lodówce aż o 99,9%.  
Dla szczególnie wymagających produktów urządzenie posiada szuflady My Zone, w  których jednym kliknięciem 
zmienisz temperaturę w zakresie od -3°C do 5°C niezależnie od pozostałej części urządzenia. Na całej tylnej 
ściance lodówki umiejscowione jest oświetlenie ledowe Daylight. Dzięki niemu bez problemu odszukasz 
wszystkie produkty. Producent zastosował w chłodziarko-zamrażarce system Total No Frost, który zapobiega 
powstawaniu szronu. Kompresor Dual Inverter z technologią Haier sprawia, że lodówka pracuje ciszej i bardziej 
wydajnie. Haier Multidoor Seria 7 HB26FSNAAA to urządzenie o klasie energetycznej E.  


