
1Sierpień Nr 2/2018 

Sierpień Nr 2/2018



32 Sierpień Nr 2/2018 

3

2

1
JAK POMAGAMY?

Bezpłatne porady  
i konsultacje specjalistów

 

Spotkania: 
edukacja / warsztaty / inspiracje

Rabaty, zniżki 
i oferty specjalne

O PROGRAMIE

 Urządzasz nowe  
 mieszkanie lub dom? 

 Planujesz remont, metamorfozę, 
 zmianę aranżacji czy odświeżenie  
 wnętrza? 

Pomagamy urządzać to program stworzony przez Polskie Centrum Architektury 
Wnętrz. Powstał on z myślą o wszystkich, którzy potrzebują wsparcia na etapie 
planowania, urządzania czy aranżacji wnętrz swoich domów i mieszkań.

“Pomagamy urządzać” tworzą architekci, projektanci, dekoratorzy 
i styliści wnętrz. Każdego dnia jeden z nich jest do Twojej dyspozycji 
w godzinach 12:00 - 20:00. Z konsultacji możesz skorzystać bezpo-
średnio lub umówić się na uprzednio wybrany termin dzwoniąc pod 
numer (22) 100 62 80.

W tym miesiącu spotkania ze specjalistami odbywają się w salonie  
 NAP (1 piętro) w Centrm Wyposażenia Wnętrz Domoteka 
 (ul. Malborska 41, Warszawa) 

W każdą ostatnią sobotę miesiąca spotykamy się by wspólnie rozmawiać 
o wnętrzach. Nasz program to prelekcje, warsztaty czy pokazy ekspertów. 
Wszystko po to, aby przybliżyć Ci tematykę, wyzwania i pomóc rozwiązać  
dylematy, które pojawią się przed czy w trakcie urządzania.

 Najbliższe wydarzenie już 25 sierpnia (sobota)! 
 Sprawdź więcej na www.pomagamyurzadzac.pl 

Co miesiąc w gazetce “Pomagamy Urządzać” prezentujemy rabaty
i oferty promocyjne jakie przygotowali dla Ciebie nasi partnerzy.
Możesz skorzystać z atrakcyjnych cen na wiele produktów z branży
wykańczania, aranżacji i dekoracji wnętrz - od armatury, ceramiki  
i oświetlenia po meble, dodatki i akcesoria. Na pewno przydadzą Ci się 
one w trakcie urządzania i aranżacji wnętrza!
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1 W sierpniu pomagają urządzać: 
Izabela Widomska
Izabela Widomska Wnętrza

Łukasz Milewski  
LMA 

Eliza Kamińska  
Pelikam

Adrianna Konopka 
Adrianna Design

Anna Tutaj-Pielaszek  
Tutaj Concept

Aneta Dudek
Naboo Studio 

Katarzyna Czaplicka
Urszula Menich
Homeemotions

Malwina Morelewska  
Projekt Mimo  

Maciej 
Szkiełkowski 

Agnieszka Grajek  
Better Home 

Paulina Gawron 
Mam Plan  

Dorota Maksymowicz  
The Space  

Anna Brock 
Anna Brock Design

Sylwia Antonina 
Kostrzewa

Do Twojej dyspozycji są architekci, 
projektanci, dekoratorzy i styliści 
wnętrz.

Zaplanuj układ funkcji pomiesz-
czeń, dopasuj jego wnętrze do 
Twoich potrzeb, dobierz kolory 
styl i dodatki. 

A może szukasz konkretnego pro-
duktu, ale nie możesz się zdecydo-

wać? Nasi specjaliści pomogą Ci 
w wybraniu tego odpowiedniego.

Pamiętaj! Przynieś ze sobą plan 
mieszkania lub domu, zdjęcia, czy 
inspiracje. 

Jaki jest Twój wymarzony styl 
wnętrza? Jeśli jeszcze tego nie 
wiesz - program Pomagamy Urzą-
dzać jest właśnie dla Ciebie.

W każdym miesiącu 
spotykamy się w innym, 
wyjątkowym miejscu. 

01
śr.

02
czw.

03
pt.

04
sob.

05
niedz.

06
pon.

07
wt.

08
śr.

09
czw.

10
pt.

11
sob. 

 
13

pon.

14
wt.

16
czw.

17
pt.

18
sob.

20
pon.

21
wt.

22 
śr. 

23
czw.

24
pt.

25
sob.

+

26
niedz.

27
pon.

28
wt.

29
śr.

30
czw.

31
pt.

Aleksandra Kołodziej
Kołodziej & Szmyt 

Izabela Szewc
Fabryka Nastroju

Izabella Dębek
Styllovem - Pracownia Wnętrz 

Agnieszka Żyła  
Art of Home  

Martyna Banaszczuk  
B-Design  

Daniel Rogala  
R-Design  

Monika Ruta-Zygiel
Monika Design 

Iza Gemzała 
ProstyPlan.pl
SPOTKANIA Z EKSPERTAMI 
program na www.pomagamyurzadzac.pl
Martyna  
Kostrzewska 

Katarzyna Gutowska 
HOH Studio

Marta Czerkies
Marta Czerkies Home Designer  

Elwira Kamińska-Citko
Zaprojektowana 

Maria Gospodarska-Turkowska 
Metamorfozy do Kwadratu

Jolanta Jasnoch
Archinterior

W sierpniu konsultacje odbywają się w salonie NAP / 1 piętro / 
w centrum wyposażenia wnętrz Domoteka ul. Malborska 41
w Warszawie, w godzinach 12.00-20:00.

Zadzwoń (22) 100 62 80 i umów się na bezpłatne spotkanie ze specjalistą.



6

2
WYKŁADY / WARSZTATY / INSPIRACJE

Spotkania z ekspertami 
Pomagamy Urządzać

Sobota 25 sierpnia 2018 / NAP, Domoteka

12:00 - 13:00
Stan deweloperski czy z rynku wtórnego?  
Jakie mieszkanie warto kupić?
Malwina Morelewska / Projekt Mimo

13:00 - 14:00
Ile można zaoszczędzić dzięki wprowadzeniu zmian 
deweloperskich?
Iza Gemzała / ProstyPlan.pl

14:00 - 15:00
Funkcjonalność mieszkania vs. design.
Martyna Kostrzewska / Architekt

15:00 - 16:00
Metamorfozy wnętrz, rola koloru i dekoracji.
Izabella Dębek / Styllovem - Pracownia wnętrz

16:00 - 17:00
Małe wnętrze wielkie wyzwanie.
Paulina Gawron / Mam Plan 

17:00 - 18:00
Budżet a oczekiwania. Sztuka kompromisów.
Eliza Kamińska / Pelikam

6
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Salon drzwi i podłóg.
Rabat 10% na wszystkie drzwi i podłogi.

Oferta nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

-10%

DOMOTEKA ul. Malborska 41, 03-286 Warszawa

DOMOTEKA ul. Malborska 41, 03-286 Warszawa

Łóżko Kontynentalne 160 x 200 cm

cena regularna 36 400 zł
cena promocyjna 25 600 zł

Łóżko dostępne jest w wielu rozmiarach i w pełnej palecie 
kolorów. Możesz zakupić Materac Victoria w cenie 17 200 zł 
(160 x 200 cm). Zapraszamy do salonu Vispring na I p.

Łóżko Victoria – Edycja Limitowana 2018

DO
-40%

Teraz masz szansę kupić najlepsze łóżka w atrakcyjnej cenie.

Łóżko kontynentalne Classic 180 x 200 
cena regularna 36 100 zł  cena promocyjna 27 400 zł 

Łóżko ramowe Excel 210 x 210 z wezgłowiem
cena regularna 56 080 zł  cena promocyjna 34 900 zł

Zapraszamy do salonu Hästens na I p.
LIKWIDACJA EKSPOZYCJI

DO
-46%

Sierpniowe
rabaty i promocje

Przy zakupie wybranych modeli wyciskarek - 
zestaw do wytwarzania naturalnego jogurtu 
oraz sera Yourberry GRATIS.

Modele objęte promocją:
Hurom H-AI „One Stop” (czerwony, niebieski, 
różowe złoto, platyna) 
Hurom H-AE (burgund, granatowy)
Hurom H-AF w kolorze burgund
Hurom HZS w kolorze srebrnym 
Hurom H100 (w kolorze Czarna Perła i Platyna) 
- NOWOŚĆ

Warunkiem skorzystania z promocji, jest 
podanie kodu rabatowego: HUROM URZĄDZI 
salonie Hurom w Domotece.

GRATIS

Produkty Kartella 
stany magazynowe - 40%

Wybrane produkty 
z ekspozycji do - 50%

DO
-50%

Materac "Futon" GRATIS 
do zamówień powyżej 2500 zł.

Raty 0% od 15.08 do 31.08.

GRATIS
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-10%

10% rabatu na: 
• kolekcję MUSE
• kolekcję GAP sofy, fotele
• wszystkie krzesła NOTI
• meble COMPLI oraz stoły COMPLI

Wolnostojąca wanna DEA DUO 170x75 
niemieckiej firmy Ideal Standard z 25-letnią 

gwarancją w specjalnej cenie 4 860 zł.
 

Oferta ograniczona czasowo i ilościowo.

SPECJALNA
CENA

Przy zakupie kuchni marki RUST
- kawiarka gratis.

Szczegóły promocji i regulamin 
dostępne w salonie RUST.

GRATIS

-5%

Rabat 5% na wszystkie zakupione
lub zamówione produkty 
w kwocie powyżej 5000 zł brutto.

DOMOTEKA ul. Malborska 41, 03-286 WarszawaDOMOTEKA ul. Malborska 41, 03-286 Warszawa

Do każdego zakupionego zestawu kuchennego, 
sprzęt AGD Siemens o wartości 9200zł - gratis.

Szczegóły promocji w salonie ART DECO.

GRATIS

- 40% na meble z ekspozycji.

Szczegóły oferty w salonie Ludwik Styl w Domotece.

DO
-40%

-10% na wszystkie kołdry.

Rabat nie łączy się z innymi promocjami. Oferta ważna do 
31.08.2018 w salonie Selene Materace w Domotece.

-10%

- 15% na łóżka
- 20% na pozostały asortyment

Oferta nie obejmuje zabawek i naklejek.

DO
-20%
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Rabat do - 30% na wybrane modele mebli. 

Oferta obejmuje sofy i narożniki 
w systemie modułowym.

-30%

-15% na meble na zamówienie 
amerykańskiej marki CARACOLE. 

-50% na wybrane produkty amerykańskiej marki UTTERMOST 
(kolekcja HANZLER, GANNON, ROZZA, LATON, LEONIDAS).

-20% na meble amerykańskiej marki CARACOLE 
dostępne od ręki.

DO
-50%

Odśwież swój ogród z rabatami do -50%.

DO
-50%

DOMOTEKA ul. Malborska 41, 03-286 Warszawa

Rabat na wszystkie modele łóżek BoConcept 
oraz materace 15% w dniach od 16 do 27 sierpnia.

-15%

SOFA MODO 
z funkcją spania i pojemnikiem na pościel w tkaninach 

Magic Home ( GR III ) w super cenie 3 600 zł.

NAROŻNIK OCTAWA
 z funkcją spania i pojemnikiem na pościel w tkaninach 

Magic Home ( GR III ) w super cenie 4 300 zł.

DO
-50%

DO
-50%

Letnia Wyprzedaż od - 20 do - 50%

DOMOTEKA ul. Malborska 41, 03-286 Warszawa

Ergonomiczny fotel MILES z funkcjami 
skóra naturalna wg wzornika rabat 5%.

Rabat 50% na podkład na biurko przy 
zakupie fotela Miles lub mebli Elegance.

Rabat 10% na meble skórzane tapicerowane 
na wymiar seria Elegance.

Wybrane wzory innych foteli rabat 5%. 
Dodatkowe promocje w Salonie.

DO
-50%

Wszystkie produkty SLAMP -20%.

-20%

- 15% na wybrane produkty z oferty.

Szczegóły w salonie QFORMA w Domotece.

-15%
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- 20% na produkty firmy MyLamp
- 15% na produkty firmy Artemide

DO
-20%

DOMOTEKA ul. Malborska 41, 03-286 Warszawa

HOMEPARK TARGÓWEK ul. Malborska 41, 03-286 Warszawa

Sierpniowe
rabaty i promocje

Deska Warstwowa - Polskie Dęby 
kolekcja Postarzana - Olej UV, faza x4. 
Do wyboru szerokości: 16 i 18 cm.
Pełna paleta kolorów dostępna w salonie.

Tylko do końca sierpnia wyjątkowa promocja: 139 zł/m2 netto.

PROMOCJA

LETNIA WYPRZEDAŻ w multimarketach JULA i na jula.pl! 
Do -30% rabatu: meble i namioty ogrodowe, grille, 

kosiarki, podkaszarki, doniczki ogrodowe i wiele więcej. 

Oferta obowiązuje do 06.09.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

DO
-30%

- 5% na cały asortyment

Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

-5%

- 20% na cały asortyment.

Oferta obowiązuje w sierpniu w salonie Alladyn.

-20%

- 25% na cały asortyment. 

Oferta obowiązuje po okazaniu kuponu 
rabatowego w salonie Vinotti w Domotece

-25%

do - 30% na wybrane meble z ekspozycji.
- 10 % na zamówienia nowych mebli.

Oferta ważna do 31.08.2018.

DO
-30%

-10% rabatu na tapety i listwy.

Oferta ważna w sierpniu w salonie Top Kolor.

-10%
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HOMEPARK JANKI Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn k/ Warszawy

Sierpniowe
rabaty i promocje

-5%

Rabat 5% na wszystkie zakupione
lub zamówione produkty 
w kwocie powyżej 5000 zł brutto.

Ergonomiczny fotel MILES z funkcjami 
skóra naturalna wg wzornika rabat 5%.

Rabat 50% na podkład na biurko przy 
zakupie fotela Miles lub mebli Elegance.

Rabat 10% na meble skórzane tapicerowane 
na wymiar seria Elegance.

Wybrane wzory innych foteli rabat 5%. 
Dodatkowe promocje w Salonie.

DO
-50%

-15%



Pomagamy Urządzać 
także na tegorocznych 
targach Warsaw Home!
Zabierz ze sobą rzuty mieszkania, 
domu, zdjęcia, własne inspiracje 
i spotkajmy się na konsultacjach 
naszych specjalistów w strefie 
Pomagamy Urządzać.

Zapraszamy!
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We wrześniu 
też pomagamy 
urządzać!
Zapraszamy do salonu 
Open Space Interiors  
w Domotece.

Sprawdź szczegóły na 
pomagamyurzadzac.pl
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