O rety!
Palety!
Trend, który pojawił się stosun
kowo niedawno - niezmiennie
zachwyca i inspiruje do wnę
trzarskich eksperymentów. Eko
nomiczne i ekologiczne - drew
niane palety, które mogą stać
się niemalże każdym meblem
- stolikiem kawowym, półką na
książki, łóżkiem czy chociażby
wieszakiem na ubrania, okazały
się strzałem w dziesiątkę w sztu
ce wnętrzarskiej.
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Coffee Table 23! Stolik kawowy-na ozdobny^nóżkath. Pięfcy, natu(|^^Qne^
drewna, które ręcznie przęszgotkowanp i polakiag
GIE EL, www.dekoeko.com
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Sofa Siedzisko. Kreatywna aranżacja

Stolik „M". Neutralność kolorów i użyteczność

Regał „1S". Minimalistyczny,

stanowią o jego uniwersalności.

wielofunkcyjny i prosty.

domu, ogrodu w zasięgu ręki.

400 zł, PINE SQUARE, pinesquare.pl

120 zł, PINE SQUARE, www.pinesquare.pl

650 zł, PINE SQUARE, pinesquare.pl

Jeszcze nie wszystkiestyle polubiłysię z ekopaletami. Najlepiej

je nabyć za dość niską cenę - a wtedy, w zależności od uzdolnień

wpasowały się one w prosty styl skandynawski oraz surowyindu-

manualnych, maszansę na wykreowanie wyjątkowych mebli do

strializm. Powoli jednak wkraczają nie tylko do wnętrz mieszkal

salonu, sypialni czy przedpokoju. Oczywiście ci, którzy stronią od

nych, ale i publicznych. Coraz więcej kawiarni wyposaża swoje

tzw. DIY, nie muszą się martwić. Z dnia na dzień przybywa sklepów,

cztery ściany w meble z palet, które nadają wnętrzom oryginalność

które w swojejofercie mają meble wykonane z europalet - w prze

i świeżość. Odpowiednio dopasowane - kolorystycznie i formalnie -

różnych kolorach, kształtach, rozmiarach,o różnorakiej funkcjo

czynią miejsce efektownym i jedynym w swoim rodzaju.

nalności i stylistyce. Warto dodać, iż w równym stopniu palety

Podstawową zaletą europalet jest ich dostępność - każdy może

sprawdzają się na balkonach, tarasach czy w domowych ogródkach.

Europalety mogą być użyte
do stworzenia mebli rozmiarowo
dosyć sporych, np. regału na
książki, sofy, łóżka, ale i drobnej
dekoracji w postaci wieszaka
czy też pojemników na ubrania,
obuwie, a może i nawet gazety.
Łatwość dostosowania materiału
do własnych potrzeb to jedna
z prymarnych zalet europalet.

1. Regał - skrzynka „3S". Regał trzykomorowy - na książki lub ekobibeloty, doskonały także jako gazetownik! 320 zł, PINE SQUARE - MEBLE Z PALET, www.mybaze.com
/ 2. Wieszak Kulkownik. Wieszak wykonany ręcznie z recyklingowych palet euro, poszczególne egzemplarze mogą nieco różnić się od siebie, wieszak mieści 5 butelek,
kulki ręcznie robione z ceramiki. 249 zł, FABRYKA PALET, www.dawanda.pl / 3. Dekoracyjna skrzynka drewniana. Skrzynki wykonane z naturalnego heblowanego drewna
sosnowego. 22 zł, HAND4H0ME, www.decobazaar.com / 4. Stolik z palety kolor wenge. Stolik wykonany z palet zbijanych ręcznie z suszonego, szlifowanego drewna.
325 zł, KOLORUM, www.dekoeko.com / 5. Żółty stolik z palety. Nowoczesny stolik kawowy na drewnianych kółkach. 325 zł, KOLORUM, www.polishdesignnow.com

Stolik kawowy w salonie
to podstawa. Zrobiony z europalet
to gwarancja oryginalności.
Wykonany własnoręcznie to spersonalizowanie wnętrza. W kolorze
czy też w naturalnej barwie robi
spore wrażenie. Chcąc zoptyma
lizować użyteczność mebla, warto
wyposażyć go w kółka z hamulcem
oraz pokryć taflą szkła, aby ułatwić
dbanie o czystość.
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Zegar z europalet? Jak najbardziej!
Komoda łącząca w sobie styl eko
zglamour?Czemu nie. To tylko
niektóre kombinacje stylistyczne,
które wzbudzą zachwyt!
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1. Stolik nocny z palety. Paleta szlifowana i zaimpregnowana bezbarwnym matowym impregnatem. Nóżki drewniane w kolorze białym. 269 zł, KOLORUM, www.dekoeko.com
/ 2. Zegar duży. Zegar wykonany ręcznie z palet drewnianych z wypalonym logo. 160 zł, PALLETIDEAS, www.mybaze.com / 3. Henrietta. Blat wykonany z europalety z recyklingu.
Nogi stolika wytoczone z drewna i pomalowane lakierem. Wymiary: wys.: 40 cm, rozmiar: 120/58 cm, waga: 28 kg. 1100 zł, KVADRAT MEBLE, www.kvadratmeble.pl
/4. Regał „Fioła". Mebel wykonany z drewna sosnowego o wymiarach: 50 x 130 x 25 cm. 459 zł, MISSWOOD, www.westwing.pl / 5. Stolik z drewna sosnowego. Idealnie wkomponuje
się w minimalistyczne wnętrza oraz ogrody, wytworzony w stu procentach ręcznie z polskiego drewna. Wymiary: 80 x 80 x 40 cm. 299 zł, FIRSTROOM, www.pakamera.pl

Odkąd europalety stały się bardziej popularne w branży me

ich spory potencjał dekoracyjny eksploatowany jest we współcze

blarskiej niż transportowej, dekoratorzy wnętrz coraz częściej

snej stylistyce. Prostota, która niesie ze sobą estetyczne walory,

wykorzystują je w swoich wnętrzarskich aranżacjach. Są one nie

zachęca do eksperymentów w czterech ścianach.

tylko oryginalne,lecz także wytrzymałeipraktyczne, stąd też

Tekst: KatarzynaICotecka

