Barwne
opisy
produktów
w sklepie internetowym

Opisy produktów nie muszą być nudne i szablonowe. Wystarczy
potraktować produkt np. jako bohatera sceny filmowej, by
stworzyć coś niezwykle unikalnego. Zobaczcie, jak barwnie i z
fantazją można opisać meble, nie tracąc przy tym z oczu
podstawowej funkcji opisu, jaką jest przekazanie informacji o
danym produkcie.

Zob. zupełnie nieszablonowe opisy artykułów wyposażenia wnętrz
oraz wysmakowane opisy produktów dla sklepów internetowych

SOFA AMBIENT
Rozbitkowie przez wiele dni żeglowali przez Ocean Stresu i
Morze Pośpiechu w poszukiwaniu choćby najmniejszej Wyspy
Odpoczynku. I wreszcie, udało się! Przybyli do brzegów
legendarnej sofy Ambient…

Jeśli po dniu pełnym stresu i nieustannego pośpiechu marzysz o
odpoczynku, co powiesz na sofę Ambient? Zwróć uwagę na
kolorystykę tkanin, których użyto do pokrycia sofy: ciepłe,
nierzucające się w oczy barwy.
Ambient to pełna harmonii, dyskretna elegancja. Stonowany
design sofy sprawia, że mebel ten świetnie wkomponowuje się w
każde wnętrze. Najważniejsze są tutaj bowiem doznania
zmysłowe. Stąd też użycie przyjemnej w dotyku tapicerki i
miękkiej, elastycznej pianki poliuretanowej.
(…)
Sofa Ambient. Wyspa Odpoczynku.

STOLIK KAWOWY TULIPAN
– Kochanie, muszę ci powiedzieć coś ważnego. Pamiętasz tę
uroczą kawiarenkę w Amsterdamie? Tę, w której wszystko
nawiązywało do tulipanów?
– Tak, tego nie da się zapomnieć. Ale nie rozumiem, co się
stało?

– …spodziewam się stolika. Kurier przywiezie go dziś
wieczorem…
– Będziemy mieli stolik? Tulipan? Cudownie! Kocham cię!

W 1956 roku projektant Eero Saarinen zaskoczył wszystkich
swoim nietypowym, jednonożnym stołem Tulipan. Trzeba przyznać,
że do dziś ten stolik kawowy porywa swoim genialnym konceptem.
Nawiązanie do świata przyrody, czyni go meblem ponadczasowym i
nie poddającym się ulotnym trendom.
(…)
Zrób niespodziankę swoim bliskim. Zaskocz ich stolikiem
Tulipan!

KRZESŁO BAROWE NOX
– Dzień dobry, co podać?
– Poproszę coś lekkiego, wytrzymałego, najlepiej na bazie
stali nierdzewnej. A do tego trochę atestowanego plastiku.
Jestem na diecie.

Krzesło barowe Nox to mebel, który najlepiej będzie się czuł w
takich miejscach jak kawiarnie, restauracje oraz bary.
Idealnie, jeśli będą to wnętrza nowoczesne i minimalistyczne.
Ale nie jest to oczywiście warunek konieczny. Tak czy inaczej,
gdziekolwiek znajdzie się stołek barowy Nox, wszędzie wniesie
on szczyptę lekkości, zaprawionej nutką świeżego designu.
(…)
Nox. Lekkie krzesło barowe.

OPRAWA OŚWIETLENIOWA DOWNBOX
– Panie Bond, przypomina mi pan tę… lampę. Niby taka
niepozorna, a świeci równocześnie we wszystkich kierunkach.
Nic nie umknie jej uwadze. Jest jak kameleon.
– Droga M., wystarczy już tych komplementów. Chcesz mi coś
powiedzieć?

Skojarzenie z Jamesem Bondem, najsłynniejszym agentem świata,
nie jest przypadkowe. Sufitowa lampa natynkowa Downbox pod
wieloma względami przypomina bowiem popularnego 007:
– tak jak on – dyskretnie wtapia się w otoczenie
– emanuje szykiem i elegancją (obudowa lampy występuje w 3
modnych kolorach: białym, szarym lub turkusowym)

– robi to, na co ma ochotę (dzięki ruchomemu reflektorowi,
może świecić tam, gdzie sobie tego zażyczysz)
– jest niezwykle skuteczna (w zależności od wersji potrafi
świecić nawet w czterech różnych kierunkach równocześnie)
(…)
Lampa Downbox – pozornie niepozorne źródło światła.

STOLIK KAWOWY PALLET 120
Eleganckie przyjęcie. Znakomici goście. Cudowna atmosfera. I
wtedy wjeżdża on. Nikt nie wie, co powiedzieć…

Rzeczywiście, stolik kawowy Pallet 120 łamie konwencje.
Przekracza powszechnie obowiązujące kanony meblarstwa. Jest
jak ktoś, kto wdarł się na salony.

Zresztą, wystarczy rzut oka, by to potwierdzić: Blat stolika
wykonany z europalety, czyli z tego, czego spodziewalibyśmy
się raczej w magazynie, niż we wnętrzu mieszkalnym. Cztery
kółka, ułatwiające przesuwanie stolika, przywodzą na myśl
wózki z towarem przemieszczające się na zapleczu supermarketu.
Jednak jest coś, co sprawia, że tak kontrowersyjny, lecz coraz
popularniejszy mebel pasuje do absolutnie każdego wnętrza. Tym
czymś jest drewno. Ciepły, przyjemny w dotyku, naturalny
materiał, z którego wykonano paletę.

LAMPA TRIPOD TABLE
Kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy – padłem z wrażenia.
Totalnie mnie oczarowała. Była podobna do najpiękniejszej
modelki świata, która sunie bezszelestnie po wybiegu.
Kompletnie straciłem głowę…

Lampa, którą można postawić na biurku, małym stoliku lub
szafce nocnej. Gdziekolwiek się znajdzie – wszędzie stwarza
ten sam problem: skutecznie odwraca uwagę.
Jako lampa biurkowa – nie pozwala skupić się na pracy.
Jako lampka nocna – przyciąga spojrzenie (co bywa powodem
zazdrości).
Jako lampa stołowa – zaprząta myśli siedzących przy stole.
Wystarczy jej do tego zaledwie 60 centymetrów świetnego
designu plus żarówka 40 W. Lampa jest zapakowana w pudełku do
samodzielnego montażu. Dostępne wersje kolorystyczne: biała i
czarna.
Lampa Tripod Table. Stracisz dla niej głowę.

STOLIK KAWOWY PARABEL
Ten okaz przypomina mi nieco stolik Parabel. Zwróćcie państwo
uwagę na głęboko przemyślane i odwołujące się do natury
kształty. I ten dualizm kolorystyczny: albo czarne, albo
białe. Żadnych półcieni. Niewiarygodne…

Stolik do salonu, stolik kawowy, stolik ogrodowy… Trzeba
przyznać, że stolik Parabel wykorzystywany jest do
najrozmaitszych celów. Wydaje się, że zawdzięcza to swojemu
designowi, czerpiącemu pełnymi garściami wprost z natury.
Kształt stolika sprawia w dodatku wrażenie dynamicznej bryły,
która zastygła na moment w bezruchu. Zupełnie jak ktoś, kto
wiecznie gdzieś się spieszy, ale zawsze znajduje chwilę, by
usiąść przy stoliku i napić się dobrej kawy… Stolik dostępny

jest w wariancie białym lub czarnym.
Stolik Parabel? Tak, pod warunkiem, że będzie czarny. Albo
biały.

LAMPA WISZĄCA DREAM
Bezzałogowa sonda „Dream” zanurzała się coraz niżej i niżej,
aż osiadła w końcu na dnie oceanu. Panował tam
nieprzenikniony mrok. Włączono reflektory. Wokół krążyły
nieznane ludziom stworzenia. Były niczym ze snu…

Lampa wisząca Dream świetnie sprawdzi się we wnętrzach
ascetycznych, ociekających minimalizmem, na przykład w
loftach. Światło bijące z jej okrągłego, szklanego klosza, w

jednej chwili doda energii chłodnym, nowoczesnym
pomieszczeniom.
Lampa jest zapakowana w pudełku i przeznaczona do
samodzielnego montażu. Wersje kolorystyczne (na zamówienie):
niebieski oraz przydymiony szary.
Lampa Dream. Zanurz się w jej świetle.

LAMPA WISZĄCA ROCOCO
Jadalnia tętniła życiem. W powietrzu unosił się aromat ziół.
Przy stole panował gwar. Lampa, wisząca u sufitu, oświetlała
twarze biesiadników. Zapowiadała się długa noc…

Lampa wisząca Rococo ma tę wspaniałą cechę, która sprawia, że
tam, gdzie znajduje się źródło światła – całe wnętrze rozkwita
i nabiera kolorów. Lampa Rococo przypomina bowiem kwiat, który
właśnie rozchylił płatki, by ogrzać się w promieniach
wiosennego słońca. Nic dziwnego, że Rococo jest chętnie
używana do oświetlania wnętrz, które emanują ciepłym,
rodzinnym klimatem – jadalni i kuchni.
(…)
Lampa Rococo. Rozkwita światłem.

LAMPA ŚCIENNA FAKE
„Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało, Że
Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.” Klasyczny fejk,
prawda?

Lampa ścienna Fake to świetna ilustracja tego, że czasami
bardziej przemawia do nas to, czego nie widać, coś, co jest
jedynie wytworem naszej wyobraźni. Wycięty z przezroczystego
akrylu wzór, imituje lampę, która kojarzyć się może np. z
wystrojem sali balowej. Ale lampa ścienna Fake ma to do
siebie, że ożywa szczególnie wieczorem. Wtedy to staje się
najbardziej tajemniczym i na swój sposób niepokojącym
przedmiotem w całym pomieszczeniu.
Lampę Fake najlepiej umieścić w salonie, przedpokoju lub we
wnętrzach typu kawiarnie albo restauracje. W tych ostatnich, z
pewnością będzie raz po raz zwracała uwagę wszystkich gości.
(…)
Lampa Fake. Złudzenie optyczne.

Zob. równie nietuzinkowe opisy artykułów wyposażenia wnętrz

Zob. też wysmakowane opisy produktów dla sklepów internetowych

