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ECHO MINIONYCH DNI I
Kalla Spire

Współczesny świat stawia przed człowiekiem wiele

,,

wyzwań, ale i oczekiwań - spełnianie licznych społecznych
ról, realizowanie się na różnych polach, bycie ciągle
dostępnym i aktywnym. Po stresującym dniu wypełnionym
obowiązkami wśród najnowszych technologii i mediów
społecznościowych, każdy z nas potrzebuje odrobiny
wytchnienia. To właśnie dom jest miejscem, w którym
możemy je odnaleźć. To oaza spokoju i harmonii,
w której możliwy jest powrót do korzeni
i wewnętrznej równowagi.
Dlatego w bimago proponujemy, byś w swoim mieszkaniu zbliżył się do

natury i czerpał z niej świeżość i nową energię. Stawiamy na jakość - dobre
materiały, dbałość o wykonanie i najmniejsze detale. Chcemy zachęcić Cię
do dekorowania wnętrz w taki sposób, aby spełniały Twoje wewnętrzne
potrzeby.

Ty i Twoje wnętrze
W aranżacji przestrzeni najważniejsze jest, by wyrażała ona Ciebie. Jeśli Ty i Twoje wnętrze
wzajemnie się uzupełniacie, będziesz mógł w nim swobodnie funkcjonować, realizować
pasje i poczuć się sobą. W dobie powielania schematów, oryginalność i indywidualny styl
są na wagę złota. Postaw na niesztampowe dodatki, które pokażą, kim jesteś. Wykorzystaj swoje doświadczenia, użyj wyobraźni i kreatywności, aby stworzyć przestrzeń jedyną w
swoim rodzaju. Sterylnie białe mieszkania, przekopiowane z wnętrzarskich magazynów,
oderwane od rzeczywistości, są passe! Niech wnętrza żyją wraz z mieszkańcami, oddają
ich charakter i przekształcają się zgodnie z ich oczekiwaniami, wciąż pozostawiając pole do
przyszłych zmian.

Barwy natury
Aby móc odpocząć od hałasu, medialnego szumu i oczyścić umysł z natłoku codziennie napierających
na nas informacji, warto skorzystać we wnętrzach z barw, które podsuwa nam natura. Stonowana
paleta kolorów ziemi - brązów, zieleni i żółci - sprzyja wyciszeniu, koi nerwy, uspokaja zmysły i ciało.
Dlatego barwy tego typu są nieocenione w przestrzeniach, w których spędzamy dużo czasu. Chłodna
biel królującego ostatnio stylu skandynawskiego niech zejdzie z piedestału na rzecz miejsc przytulnych,
ciepłych, takich, w których na wyciągnięcie ręki jest całkowity relaks.

Naturalne materiały
Powracając do tego, co naturalne, nie możemy zapominać o ekologicznych materiałach. Na nasze
zdrowie wpływ ma nie tylko tryb życia (przykładanie wagi do tego, co jemy, dbanie o formę fizyczną),

ZŁOTA HARMONIA
Luflee, nr 93043

PROMIENIE SŁOŃCA
Emili Davis, nr 47591

ale także przedmioty, którymi się otaczamy. Dlatego podczas urządzania domu warto
skupić się na naturalnych i bezpiecznych tworzywach. Ponadczasowym surowcem jest
drewno - popularne i trwałe - ale mile widziane będą również rattan czy wiklina.
Aby przełamać monotonię neutralnych barw, warto ją uzupełnić o żywe kolory kamieni
szlachetnych i złota lub dodatki imitujące fakturę minerałów. Do łask powraca korek
(ale w nowoczesnej odsłonie!), a także terakota. Oba materiały są niezastąpione na
drodze do dodania wnętrzu przytulności i ciepła.

POŚRÓD

DRZEW
Motywem przewodnim aranżacji wnętrz
w 2017 roku będzie las. Doskonale wpisuje
się on w trend powrotu do natury i ucieczki
od wielkomiejskiego zgiełku. Las to miejsce,
które wprowadza w dobry nastrój, emanuje
spokojem i daje poczucie bezpieczeństwa.
Można w nim swobodnie oddychać! Zieleń
jest kolorem dodającym elegancji i powagi,
ale nie wprowadza ponurej atmosfery. Dzięki
fototapecie optycznie powiększysz wnętrze
i stworzysz leśny azyl, który niechętnie
będziesz opuszczać!

ZOBACZ

STRUMIEŃ ŚWIADOMOŚCI
Seidel, nr 58850

Zastanawiasz się, jaki obraz wybrać do
zielonej ściany? Sprawdź nasze propozycje.

ZOBACZ
Jaki wpływ na samopoczucie ma
kolor zielony i z czym go łączyć?
Dowiedz się na naszym blogu.

LEŚNA ŚCIEŻKA
Bimago, nr 60502
PORANNY SPACER
Kalla Spire, nr 90535

ZOBACZ

LAS SOSNOWY
Bimago
nr 60573

Stwórz wnętrze w naturalnym stylu dzięki
fototapetom z efektem drewna, kamienia
i cegły. Dopasuj wzór idealny dla Ciebie.

PRZEBUDZENIE
JESIENI
Celio Rossi
nr 92895

WNĘTRZE JEDYNE

W SWOIM
RODZAJU

Dom czy mieszkanie to nie tylko przestrzeń, w której funkcjonujemy - to miejsce, gdzie chcemy czuć się komfortowo. Dlatego Twoje
wnętrze nie powinno jedynie podążać za modą, ale przede wszystkim być dopasowane do Ciebie i równie niepowtarzalne jak Ty.
W bimago znajdziesz niezwykłe wzory tworzone przez artystów na
podstawie naturalnych faktur, ręcznie malowane obrazy czy tapety
imitujące strukturę farby, które stworzą wnętrze niewpisujące się
w żaden szablon.
KSIĘŻYCOWA PLANETA
Sarah Carlson, nr 88822

ABSTRAKCYJNA KOMETA
Luflee, nr 92773

DREWNIANE PRZYMIERZE
Jarwis, nr 89586

SZARE TROJKĄTY
Kalla Spire
nr 89067
MAGICZNE DRZEWO
Eloi Flore, nr 49861
SZMARAGDOWA
ZAGADKA
Sarah Carlson
nr 92688

ZŁOTE OKRĘGI
Kalla Spire
nr 91594

ZOBACZ
Brak raportu i unikalny design na
całej długości rolki? Dzięki tapetom
MAGMA nie musisz się martwić
o dopasowywanie wzoru!

ZOBACZ
W bimago znajdziesz autorskie
wzory tworzone przez najlepszych
designerów! Wybierz unikalny motyw
oparty na teksturze.

ZOBACZ
Jak wygląda praca artysty, skąd czerpie
inspiracje i jak wygląda jego proces twórczy?
Przeczytaj w wywiadzie z Kallą Spire.

NOWOCZESNA

RETROSPEKTYWA

Stare meble odziedziczone po dziadkach czy pochodzące
z wcześniejszych epok wcale nie muszą być zbędnym
balastem. Wystarczy odrobina uwagi, aby przywrócić im
dawną świetność i przy okazji urozmaicić nimi przestrzeń. Stara
porcelana czy łyżki wyciągnięte z babcinej szuflady to piękny
dodatek, który przypomina, kim jesteś i jaka jest Twoja historia.
Nie musisz mieć perfekcyjnego i ułożonego wnętrza - ważne,
żebyś to Ty odbijał się w jego stylu. Tapety bimago (tworzone
z oryginalnych fotografii) są doskonałym przykładem na to, że
nowoczesność i vintage idą ze sobą w parze!

STYL RETRO: ZŁOTE ŁYŻKI
Kalla Spire, nr 93780

ZOBACZ
Rodzinne pamiątki mogą stworzyć
wyjątkowy klimat we wnętrzu. Jak je
wykorzystać? Radzimy na blogu.

ZACZAROWAĆ CZAS
Agnes Marlow, nr 90308
MAPPE MONDE- GEO
HYDROGRAPHIQUE
Kalla Spire, nr 93965

NIETUZINKOWE
POŁĄCZENIE
Kalla Spire, nr 91983

MAROKAŃSKIE SKARBY
Luflee, nr 91977

ZOBACZ
Poznaj 10 powodów, dla których
z pewnością pokochasz tapety!
W czym tkwi ich fenomen?

URODA MARMURU
Max Muris, nr 89661

EKOBIŻUTERIA
Szmaragd, rubin, szafir - naturalne kamienie szlachetne to wyjątkowa paleta
nasyconych barw, która sprawdzi się w dodatkach. Aranżacja wnętrz to jednak nie
tylko dobór kolorów, ale także wzory i faktury. Najmodniejszy w tym sezonie marmur proponujemy przenieść na ścianę w formie imitacji na miękkich, flizelinowych
fototapetach. Misternie przygotowanej aranżacji światła doda
błysk złota, odbijający się od obrazu na szkle akrylowym.

WSTĘGA BLASKU I BRĄZU
Luflee, nr 62478

ZOBACZ
Lekkie, przejrzyste, łatwe w utrzymaniu
w czystości - poznaj wszystkie zalety
obrazów na szkle akrylowym.

ZMYSŁOWOŚĆ
Pablo, nr 93164

WŁADCZYNI LASU
Pablo, nr 92430

ZOBACZ
Blask to główna cecha stylu glamour. Jak go
wprowadzić do wnętrza? Sprawdź na naszym blogu.

ZŁOTE DRZEWO
Enrique Ortega, nr 49807

NATURALNE
MATERIAŁY

KOREK

Starasz się być eko? Korek to materiał idealny dla Ciebie!
Jest całkowicie naturalny i posiada szereg zalet. Pozytywnie
wpływa na mikroklimat wnętrza - stabilizuje temperaturę
powietrza oraz wilgotność. Tłumi hałasy i izoluje, chroniąc
przed utratą ciepła, dzięki czemu w otoczonym nim wnętrzu
łatwiej się zrelaksować. Jest łatwy do utrzymania w czystości
i nie przyciąga kurzu, dlatego jest doskonały dla alergików.
Te wszystkie atuty korka w połączeniu z unikalnym
designem tworzą dekorację z certyfikatem przyjazności Tobie
i środowisku - tablicę korkową.

GALERIA ZDJĘĆ VINTAGE
Dazbog, nr 92252

KAMIENNE OCEANY
Sarah Carlson, nr 92250

WOLNI JAK PTAKI
Antonia De Grazie
nr 92143

ZOBACZ
Obrazy na korku to funkcjonalność tablicy
korkowej i estetyka nowoczesnych obrazów.
Wybierz swój wymarzony wzór.

ENKLAWA BRĄZU
Kalla Spire, nr 92183
ŚWIATOWY EKSPRESJONIM
Pablo, nr 92222

ECHO MINIONYCH DNI II
Kalla Spire

UWAGA,

KRÓLEWSKA ADROACJA II
Zoe Wilson

TU TRWA ŻYCIE
Nasz świat jest w ciągłym ruchu. Wraz z upływem czasu zmienia się
nasz styl życia, za którym musi nadążyć także nasze mieszkanie.
W odpowiedzi na współczesne potrzeby projektanci szukają nowych,
bardziej mobilnych rozwiązań, dlatego nadchodzi era sprzętów wielofunkcyjnych, o małych rozmiarach i łatwych do przenoszenia. W ten
trend perfekcyjnie wpisuje się parawan, który jest nie tylko stylowym
dodatkiem, ale również ruchomą ścianą pozwalającą na szybkie dzielenie przestrzeni. Współczesny parawan nie kojarzy się już z dodatkiem
do sypialni lub buduaru, lecz otwiera całkiem nowe możliwości.

ZOBACZ

GRADOWA CHMURA
Kalla Spire

Jak dzielić przestrzeń w mieszkaniu
i wyznaczać strefy? Sprawdź nasz poradnik.

KOLOROWA MOZAIKA
Sarah Carlson

JUŻ WKRÓTCE
W BIMAGO
Jako pierwszym prezentujemy
Wam przyszły nowy produkt
bimago - parawan. W naszym
wydaniu łączy on funkcjonalność
i piękno. Idealnie sprawdzi się
zarówno jako samodzielna
dekoracja, ścianka dzieląca dużą
przestrzeń, czy przesłona w
niewielkim pomieszczeniu.

POMYSŁY
NA PARAWAN

1

Parawan może być wykorzystany jako
zasłona okienna. Coraz częściej nie
używamy firan, rolet czy żaluzji, a parawan
zapewni nam prywatność, gdy jej zapragniemy. Może być zadrukowany z obu stron,
tworząc niezwykle ciekawą i oryginalną
dekorację okna.

2

W salonie za parawanem można ukryć
miejsce do pracy, a w sypialni wydzielić
dzięki niemu przestrzeń na mini-garderobę.

3

To idealny produkt nie tylko do
mieszkań, ale także gabinetów kosmetycznych, lekarskich lub butików, w których
posłuży równocześnie jako ciekawa dekoracja
oraz garderoba.

SZARY IMPERATOR
Celio Rossi

ZOBACZ
Stylowa dekoracja i funkcjonalny
dodatek - czy to możliwe? Poznaj lepiej
parawany bimago!

ZOBACZ
Skąd wziął się parawan? Poznaj
intrygujące ciekawostki na naszym
blogu.

ZIMOWA MANDALA II
Kalla Spire

Sklep internetowy z 10-letnim doświadczeniem
w dostarczaniu najwyższej jakości dekoracji do klientów
z całego świata.

Poznaj nas i zaufaj - dobrze wiemy, jak
ozdobić twoją ścianę!

SPODOBAŁ CI SIĘ KTÓRYŚ
Z PRODUKTÓW?

Przejdź do sklepu

Kup go ze zniżką

20%

Skontaktuj się z nami:

Tylko dla czytelników katalogu!

71 736 98 46
info@bimago.pl
napisz do nas

p o dczas składania zamówienia
wpisz w koszyku kod:

TREND2017

Znajdz nas na Facebooku

POMARAŃCZOWY MARMUR
Simon Absinto, nr 89152

