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Odpocznij w sypialni w Twoim stylu dzięki nowościom od Black Red White  

Czysty minimalizm, przytulna bliskość czy może surowy loft – w którym z tych stylów 

powinna być utrzymana Twoja wymarzona sypialnia? Już teraz w ofercie Black Red White 

można znaleźć nowe propozycje mebli, które pozwolą zaaranżować to najbardziej intymne 

miejsce w domu w sposób, który będzie sprzyjał odpoczynkowi i odpowiadał Twoim 

upodobaniom. 

To tu zasypiamy, regenerujemy siły na kolejny dzień, oddajemy się wieczornej lekturze lub 

opowiadamy sobie, jak minął nam dzień – sypialnia zdecydowanie zasługuje na miano najbardziej 

prywatnej części domu. Jest nie tylko azylem, osobistą przestrzenią, ale też miejscem, które 

ma sprzyjać dobremu odpoczynkowi. Coraz częściej dążymy do tego, by była nie tylko wygodna, 

ale również urządzona zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Nie chowamy jej już za zamkniętymi 

drzwiami, ponieważ jest naturalną częścią domowej przestrzeni. Aby dobrze spełniała swoje 

funkcje, przede wszystkim musimy zadbać o komfortowe meble oraz organizacyjny ład, 

by nic co zbędne nie rozpraszało naszej uwagi i odpoczynku. W tym wnętrzu liczy się jednak coś 

jeszcze – piękne meble, dzięki którym wnętrze nabierze indywidualnego stylu. Z jednej strony 

lubimy meble utrzymane w prostym i minimalistycznym stylu, które mogą być naturalnym tłem dla 

dodatków. Z drugiej zaś, coraz częściej sięgamy po inne rozwiązania np. meble inspirowane 

fabrycznymi loftami, a więc nieco bardziej surowe, ale niemniej piękne i przyciągające uwagę.  

Prosto, ale jak pięknie!  

Chcąc zaaranżować nowoczesną, ale też przytulną sypialnię, warto poznać system Pori od Black 

Red White. To połączenie subtelnego minimalizmu z lśniącą bielą i ciepłym odcieniem dębu. 

Design bazuje na prostych formach przełamanych fantazyjnymi uchwytami, spod których ciepło 

przebija kolor dębu. W skład kolekcji Pori wchodzi wygodne, dwuosobowe łóżko z zagłówkiem, 

wyposażone dodatkowo w szufladę na pościel, dzięki której zyskujemy dodatkową przestrzeń 

do przechowywania. Tuż obok łóżka można postawić stoliki nocne na kółkach, które z łatwością 

przesuniemy w inne miejsce, aby mieć np. książkę lub kubek z kawą tuż pod ręką. Ubrania i inne 

części garderoby pomieści praktyczna szafa oraz elegancka komoda, która w górnej szufladzie 

kryje praktyczny schowek na biżuterię. To rozwiązanie z pewnością przypadnie do gustu 

kobietom, które lubią mieć porządek w swoich ozdobach. Codzienną pielęgnację i makijaż 

zamienimy zaś w przyjemny rytuał dzięki toaletce Pori z opcjonalną nadstawką z niezwykle 

stylowym, okrągłym lustrem – to nie tylko wygoda, ale też sposób na przyjemne rozpoczęcie dnia 

w zaciszu swojej sypialni.  

Komfortowy sen w loftowym stylu  

Połączenie prostego, wręcz fabrycznego stylu z szeroką gamą wygodnych rozwiązań łączy 

w sobie kolekcja mebli sypialnianych Gamla. To propozycja będąca doskonałym wyważeniem 

pomiędzy stylem industrialnym a wygodą i poczuciem komfortu. Cechą charakterystyczną mebli 

z kolekcji Gamla są metalowe, grafitowe stelaże nadające im optycznej lekkości. To jeden 

z najbardziej gorących i dekoracyjnych trendów, dzięki któremu meble nabierają klasy. Stelaże 

są połączone z ciepłym dekorem drewna z widocznymi rysami i słojami, które w niezwykle 



 
Materiały prasowe, Warszawa, 10.10.2018 
 

 

elegancki sposób przełamuje surowość i wprowadza poczucie przytulności. Głównym elementem 

kolekcji jest dwuosobowe łóżko wyposażone w opcję regulacji wysokości materaca oraz dwie 

wersje zagłówka – z metalowym profilem oraz bez. Oprócz tego do dyspozycji jest także wygodna 

przystawka, którą można dosunąć do łóżka i tym samym zyskać miejsce na laptopa lub kubki 

z ciepłym napojem. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które lubią pracować w łóżku lub oglądać 

w przed snem seriale albo filmy. Mniejsze przedmioty czy prostą lampę możemy ustawić 

na kompaktowych szafkach nocnych. Uzupełnieniem kolekcji jest toaletka, która paniom posłuży 

do codziennej pielęgnacji, a panom zapewni dodatkowe miejsce do pracy. Ubrania i inne 

przedmioty codziennego użytku z łatwością przechowamy w komodach, a także… szafie Colin, 

której kolorystyka idealnie pasuje do dekoru mebli Gamla.  

Nowe kolekcje Pori oraz Gamla od Black Red White można znaleźć na stronie internetowej oraz 

w wybranych salonach marki.  

BLACK RED WHITE 
Black Red White to największa polska grupa meblarska, producent i dystrybutor mebli oraz artykułów 

wyposażenia wnętrz z ok. 20% udziałem w rynku pod względem wartości sprzedaży. 

Już od ponad 25 lat Black Red White proponuje najbardziej rozbudowaną ofertę wyposażenia wnętrz 

dostępną na rynku – wysokiej jakości meble pokojowe, kuchenne, tapicerowane oraz stoły i krzesła. 

Wyróżnia je funkcjonalność, nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz atrakcyjne i urozmaicone 

wzornictwo. Dopełnieniem bogatej oferty meblowej są dodatki - tekstylia, oświetlenie, dekoracje, dywany 

oraz akcesoria niezbędne w łazience, kuchni, garderobie czy jadalni.  

W skład Grupy Kapitałowej wchodzi BLACK RED WHITE S.A. i 21 spółek zależnych, w tym 11 podmiotów 

zagranicznych zlokalizowanych na Ukrainie, Białorusi, Słowacji, Węgrzech, w Rosji oraz Bośni i 

Hercegowinie. Działalność produkcyjna na rzecz Black Red White prowadzona jest w 21 zakładach 

produkcyjnych w Polsce i za granicą. 

 

 

https://www.brw.pl/

