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FENIKS – mobilne
meble w stylu eko
Daleko na Wschodzie, od wiek wieków, aby przyciągnąć szczęście
i dostatek, obok domu sadzono cesarskie drzewo – paulownia.
Jedynie na paulowni siadał mityczny ptak Feniks. I dlatego tylko
ona ma zdolność odradzania się z korzeni po ścięciu lub spaleniu…
Paulownia (Pawłownia) – o pokroju drzewiastym lub krzewiastym –
nazwana tak na cześć królowej Holandii Anny Pawłownej Romanow –
ma jasnobrązowe drewno, które wykorzystywane jest do produkcji instrumentów, przedmiotów użytkowych (mebli) i w przemyśle papierniczym. Szybki przyrost i łatwość suszenia sprawiają, że drewno jest bardzo lekkie.
Wprowadzając na początku 2011
roku do sprzedaży system meblowy
„Feniks”, pierwotnie oferowaliśmy go
do wyposażania wnętrz sklepowych.
– mówi Ryszard Rudnik, dyrektor
działu zaopatrzenia i logistyki w firmie
ABM. – Elementy surowego metalu
uszlachetniono drewnem paulownia
i zaprojektowano panele naścienne do
eksponowania konfekcji. System uzupełniały lady konfekcyjne i kostki ekspozycyjne. Tymczasem...
„Feniks” okazał się trafioną i bardzo
dobrze odebraną przez naszych Klientów odpowiedzią na potrzebę wprowadzenia nowych, lekkich, ekologicznych rozwiązań do wnętrz mieszkalnych. Największym zainteresowaniem cieszą się kostki – po 5 w zestawie, wykonane w całości z opalanego drewna paulownia. Są bardzo
lekkie – najmniejsza kostka o wymiarach 28x28x35 cm waży zaledwie
2,95 kg. Proces opalania podkreśla
piękną strukturę drewna.
Elementy z drewna paulownia –
kostki, półki i listwy ozdobne – doskonale komponują się z dowolną kolorystyką ścian w pomieszczeniu.
W połączeniu z modnymi w tym sezonie stonowanymi barwami „eko”
tworzą niebanalne wnętrze – dominują
w nim brązy, zielenie, szarości i tzw.
barwy niedefiniowalne np. biel zła-
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mana innymi kolorami. Na tym tle kostki „Feniks”, ustawione na podłodze
jedna na drugiej, są alternatywą dla
tradycyjnych ścianek meblowych.
Można na nich ustawiać książki, płyty, sprzęt RTV, a całość uzupełnić
prostymi w formie roślinami – najlepsze wg naszych doradców są draceny, juki i odmiany fikusów. Do mody
powróciły także fototapety – z „Feniksem” dobrze komponują się wydruki o tematyce leśnej. Uzupełnieniem
kostkowych „ścianek” mogą być stoliki z blatem ze szkła hartowanego, położonym na jednej lub dwóch kostkach
i półki z drewna paulownia, zamontowane na krótkich profilach „Line” w dowolnym miejscu na ścianie.
W pokojach młodzieżowych czy
dziecięcych, gdzie może dominować żywa kolorystyka, ustawienie
kostek może przybrać nieoczekiwane
formy – w kostkach stojących na
podłodze lub wiszących na ścianach

można przechowywać książki i zabawki, mniejsze moduły kostek można podwiesić pod sufitem i przeznaczyć je na minidomki dla pluszowych ulubieńców, czy prezentację
modeli kolekcjonerskich.
Priorytetem każdego właściciela
mieszkania jest łatwość utrzymania
w nim porządku – kostki są tak lekkie,
że z łatwością można je przesuwać
i przenosić, by dostać się do każdego zakamarka. Kostki są interesującym rozwiązaniem do mieszkań studenckich, dla osób wynajmujących
mieszkania – można je łatwo ustawić
w każdym wnętrzu, można nimi oddzielić część sypialnianą od dziennej.
To także rozwiązanie dla kreatywnych – żaden inny mebel nie stwarza
takich możliwości całkowitej zmiany
aranżacji wnętrza w jedno popołudnie
– wystarczy zmiana koloru ścian,
zmiana ustawienia kostek i mamy
zupełnie odnowione wnętrze. Pau-

meble plus

12 / 2011

lownia pięknie prezentuje się także
w surowych wnętrzach – na tle ścian
z cegły lub kamienia.
„Feniks” to mobilne meble w stylu
eko, ktore tworzą nową jakość w każdym wnętrzu.
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