Warszawa, 11 marca 2013 r.

Antyki z duszą
Antyczne kredensy i bufety All’Origine na Westwing

Już od 10 marca na Westwing dostępne będą limitowane meble vintage włoskiej marki All’Origine.
Bolońska manufaktura poddaje renowacji oryginalne antyczne meble z całej Europy. W ofercie
All’Origine każdy produkt jest niepowtarzalny. Na Westwing dostępne będą: kredensy, szafy,
bufety oraz komody w bardzo modnym stylu shabby chic.
Urok starych przedmiotów tkwi w naturalnych śladach użytkowania, a nie w warstwie antycznego
kurzu – mówi Davide Mariani, założyciel marki ALL’ORIGINE. Dlatego każdy ze sprzedawanych przez
firmę przedmiotów jest dokładnie czyszczony i odświeżany. Wszelkie niedoskonałości w postaci
zadrapań czy rys są umyślnie zostawiane – świadczą o charakterze mebla.
Na Westwing prezentujemy meble – głównie kredensy i bufety – które mają ponad sto lat! - mówi
Monika Sobień, Head of Style Westwing Polska. To pojedyncze sztuki, prawdziwe egzemplarze
vintage. Świetnie sprawdzą się w kuchni otwartej na jadalnię, a nawet w salonie.
Marka All’Origine została stworzona z myślą o osobach, które cenią ponadczasowe, autentyczne
piękno mebli z historią. W ofercie przeważają meble i dekoracje w stylu shabby chic, vintage oraz
klasycznym.

Dodatkowe informacje:

Westwing Home & Living
Katarzyna Balashov
PR Manager
katarzyna.balashov@westwing.pl
T: +48 797 997 736

Walk PR
Marta Lesiewska
marta.lesiewska@walk.pl
Anna Konieczna
anna.konieczna@walk.pl
T: +48 22 379 25 51
T: +48 22 826 71 45

________________________________________________________________________________________

Westwing jest pierwszym w Polsce internetowym klubem zakupowym z branży Home & Living,
oferującym produkty zarówno znanych, jak i dopiero zdobywających popularność designerów
z całego świata. Założycielką Westwing jest Delia Fischer – była redaktorka magazynów ELLE oraz
ELLE Decoration. W Polsce wyboru ekskluzywnych marek, prezentujących na portalu swoje meble
i akcesoria dekoracyjne, dokonują doświadczone stylistki i projektantki wnętrz. Głównym zadaniem
pięcioosbowego zespołu, którym kieruje Monika Sobień, jest śledzenie światowych trendów
i wyszukiwanie designerskich perełek z całego świata. Westwing wydaje również magazyn on-line,
będący inspirującym źródłem w urządzaniu domowego wnętrza. Redaktor naczelną magazynu jest
Marta Suchodolska, była szefowa działu w magazynie „Dom i Wnętrze“ oraz redaktor naczelna
„Czterech Kątów“.

