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gyvenimo kokybė

„Caracole“ –
staigus
ir naujas
posūkis
interjere

„Caracole“ – stiliaus ir kokybės lyderė,
pasižyminti išskirtiniais, aukšto lygio dizaino
baldais. Kompanija žinoma dėl savo unikalios
ir sodrios apdailos bei šiuolaikiškų audinių.
„Caracole“ debiutavo prabangia dizaino kryptimi „Hollywood
Regency“. Šis modernus dizainas pasižymi šiek tiek eklektišku
pojūčiu, prabangiomis medžiagomis ir apdaila, įskaitant retus
medžio lakštus, odą, akmenį, metalą ir lakus.

Sofa „Three’s Company“
Puošnumo įsikūnijimas, dramatiškas
kūrinys vertas tapti ekrano žvaigžde. Minkštas, šešėlio spalvos velvetas,
bei lenktas siluetas užfiksuoja malonią
„Hollywood Regency“ eleganciją.
Nugarinė dalis dekoruota sendinto
aukso metalinėmis sagomis. Siuvinėtos
platinos atspalvio, lininės tekstūros pagalvės. Apatinis sofos pagrindo kraštas
puoštas beveik juoda mediena, akcentuotos šampaninio tono kojelės.
Komoda „Dress To Impress“
Egzotiškas Kanarų salų medis ir klevas susijungia į vientisą modernios klasikos kūrinį, kuris turi tamsaus deginto atspalvio
užbaigimą. Švelniai užapvalintas stačiakampio formos paviršius su neaukštu borteliu. Pats keturių durų dizainas sudarytas
iš vertikalių linijų, tam, kad atrodytų dar
labiau stulbinantis.

Kokteilių staliukai
„A Whole Bunch“
Tikras atradimas ir stiliaus ikona interjere! Šie trys akcentiniai staliukai gali būti
naudojami kiekvienas atskirai, arba visumoje, siekiant sukurti didesnį efektą.
Staliukai gali pasigirti stalviršiais iš nepakartojamo drakonmedžio, kuris sudaro saulės spindulio motyvą.
Staliukas „Honey Bunch“ yra šiek tiek
aukštesnis ir subtilesnis, meniškai sukurtas paviršius iš auksinių kintamų
raštų. Kiekvieno stalelio kojelės puoštos blizgiu šampano atspalviu.
Komoda „Pattern Play“
Išskirtinė dėl unikalaus stilizuoto geometrinio rašto. Duryse vyrauja Art Deco stiliaus įkvėptas motyvas, paryškintas dekoratyviniais auksiniais kniedžių
akcentais. Stalviršis padengtas smėlio
spalvos marmuru, baldui tai suteikia papildomo unikalaus prisilietimo ir funkcionalumo. Auksu dengtos metalinės kojelės
prideda elegantiškumo. Su kiekviena apgalvota detale sukuriamas gražus ilgalaikis stilius.
Kėdė „Pretty Little Thing“
Neįmanoma nepastebėti kokio dailaus
dizaino ši kėdė, sutiksite jog joje yra tai,
kas labai vilioja. Dominuoja apvalus, atviros nugaros siluetas, o kontrastingi audiniai pakelia į dar aukštesnį lygį.
Dengta prabangiu, pilkai kreminiu aksomu, sėdynės atlošo išorinė dalis švelnaus
kvarco atspalvio. Faktūrinė medžio apdaila padengta subtiliai blizgiu auksu.
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