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T R E N D Y 
KOLORYSTYCZNE

MODNE 
DETALE

DESIGN TO  
FUNKCJONALNOŚĆ

I STYL 

PRZEPISY NA  
UDANĄ ARANŻACJĘ

KOMPLETNE 
KOLEKCJE

DO KUCHNI 
I SALONU



Trendbook to inspirujący album prezentujący najnowsze kolekcje zastawy stołowej, 
naczyń kuchennych i tekstyliów zaprojektowane przez Altom Design Studio.  
Niech będzie Twoim przewodnikiem po aktualnych stylach aranżacji wnętrz.  

Znajdź wśród nich ten, który najbardziej wyraża Ciebie.

Paulina Żurowska-Wrzesińska
Wiceprezes firmy Altom

PROJEKTUJEMY KOLEKCJE,

KTÓRE ODMIENIĄ KLIMAT 

TWOJEGO DOMU.



MODNE 
KONTRASTY

Po latach chłodnego 
minimalizmu we wnętrzach,

w 2019 roku stawiamy  
na zdecydowane zestawienia 

kolorystyczne, wyraziste 
kontrasty i wzory.

PUDROWY RÓŻ, 
w otoczeniu grafitowej czerni 

prezentuje się elegancko, 
a złote detale dodają 

codziennym aranżacjom
nieco szyku.

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/produkty/kategoria/510101100


Więcej miłości i radości w naszym życiu? Oczywiście! 
Najchętniej wyrażanej każdego dnia,  

choćby przy pięknie podanym śniadaniu...
Kolekcja porcelany More Love utrzymana jest  

w trzech kolorach: bieli, czerni i pastelowym różu, 
który z pewnością będzie jednym z wiodących  

kolorów tej wiosny. Zestawienie barw  
prezentuje się modnie, stylowo i świeżo.

KOLEKCJA

MORE 
LOVE

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/produkty/kategoria/510101100


W TYM SEZONIE 

OCZARUJĄ NAS 

ORNAMENTY 

KWIATOWE 

NA CIEMNYM TLE

Wiodącym trendem lansowanym przez 
światowych projektantów, który błyskawicznie 
pokochali miłośnicy pięknych wnętrz, 
są dekoracje kwiatowe, wśród nich szczególnie 
te na ciemnych tłach. Pąki kwiatów i inne motywy 
florystyczne pokrywają tkaniny, tapety, 
a także powierzchnie naczyń w odcieniach 
granatu, ciemnego beżu czy przydymionej zieleni.

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/produkty/kategoria/510101200


Marzy Ci się spacer po ogrodzie różanym  
we własnej kuchni? Kolekcja Róża Paryska 

przenosi nas w świat modnych wnętrz, 
które są zarazem przyjazne do życia. 

Lekko przygaszony, pudrowy róż oraz chłodny 
seledyn nabierają charakteru poprzez dodanie 

ciemnego tła. Niezwykle modne kwiatowe 
wzory, w takim wydaniu prezentują się nieco 

tajemniczo, intrygująco, jak ogród o zmierzchu 
albo letnia łąka, nad którą unoszą się mgły...

KOLEKCJA

RÓŻA 
PARYSKA

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/produkty/kategoria/510101200


PIĘKNE

WNĘTRZA

JAK MALOWANE

Pudrowe, pełne światła, słodyczy i lekkości. 
Takie barwy pozwolą stworzyć romantyczne, 
pogodne wnętrze, w którym każdy poczuje się 
dobrze. Pastelowe akcenty świetnie się prezentują  
w otoczeniu jasnego, rozbielonego drewna oraz 
modnego marmuru. Wprowadzają do naszych 
mieszkań powiew światowych trendów.



KOCHAMY PASTELE 
nie tylko na letnich sukienkach, ale także we wnętrzach! 

Akwarelowe obrazy malowane na pięknej, kremowej porcelanie 
są właśnie tym, co pokochaliśmy wśród tegorocznych trendów. 

Porcelana, ze względu na swoją gładkość i delikatność 
to wdzięczny materiał dla subtelnych, kobiecych zdobień. 

Kolekcja pozwoli każdej romantycznej duszy roztoczyć wokół aurę 
nieuchwytnego uroku. Jest jak zaproszenie do krainy łagodności.

KOLEKCJA

PASTELOWY
KWIAT



LOVE

KORALOWE

Zielone gałązki 
albo świeże kwiaty 

są najlepszym dodatkiem  
do porcelany.

CIEPŁY KOLOR ŁOSOSIOWY
w towarzystwie chłodnego 
seledynu ożywi i odświeży

wystrój domu. 

IDEALNIE 
ZGRANY 

DUET

https://hurt.altom.pl/produkty/kategoria/510101400


KOLEKCJE

ŁOSOSIOWE  
I SELEDYNOWE

KROPKI

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/produkty/kategoria/510101400


Styl idealny do domu 
pełnego kwiatów.

Sprawi, że zamieszka  
w nim także  

pogoda ducha.

PISTACJOWE
DODATKI DO WNĘTRZ

PEŁNYCH SMAKU

fot. homeonthehill.pl



Zarejestruj się Zaloguj się SzukajSzukaj

Zaloguj się do Instagramu
Zaloguj się, aby zobaczyć zdjęcia i filmy znajomych oraz odkryć inne konta, które Ci się spodobają.

Zaloguj się

Zarejestruj się

makehomeeasier_pl•Obserwuj

Liczba polubień: 419

makehomeeasier_plWiosna zawitała u nas na
dobre...jakie plany na niedzielne łapanie
słońca? #sundayfunday #happyness
#bestfriens #dog #lovedogs #love #bff #insta
#photooftheday #spring #flower #april
simplylifestoryŁapiemy słoneczko w ogrodzie
🌞🌞🌞🌞

olgapokrywkaMy wczoraj otworzyliśmy z
przyjaciółmi sezon piknikowy za miastem, a
dzisiaj spędzamy spokojne popołudnie na
pizzy i planszówkach 🍕🍕❤
mynaturopathy😍😍😍😍😍😍

makehomeeasier_plTo tak jak my wczoraj 🤗🤗

15 KWIETNIA 2018

Zaloguj się, aby polubić lub skomentować.

×

LIVING CORAL 

to według prestiżowego 

międzynarodowego 

Instytutu Pantone 

KOLOR ROKU 2019

fot. makehomeeasier.pl

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/produkty/kategoria/4101020


TREND 2019:
DEKORACJE 

FLORYSTYCZNE

ZNAJDŻ STYL, 
KTÓRY NAJLEPIEJ

WYRAŻA CIEBIE 

DEKORACJA
ROZKWITA
JAK LETNIA 

ŁĄKA

W OTOCZENIU 
NATURALNYCH 
MATERIAŁÓW
W KOLORACH 

ZIEMI

TO ROŚLINY
TWORZĄ WNĘTRZE,  

W KTÓRYM
 ODPOCZYWASZ

NATURALNIE, 
ŻE LUBIMY KOLORY 

I TO WŁAŚNIE Z NATURY 
CZERPIEMY POMYSŁY 

NA ZESTAWIENIA
BARW 



Wśród kwiatów chcemy odpoczywać, 
czerpać z nich energię, witalnośc i radość życia na co dzień.

Subtelna i delikatna kolekcja porcelanowa, 
przywodzi na myśl najpiękniejsze letnie wzpomnienia.

Będzie idealnie współgrała ze stylem rustykalnym, 
ale odpowiednie dodatki uczynią z niej także 

królową stylu boho. Lekką i zwiewną, jak babie lato..

KOLEKCJA

MAKI

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/produkty/kategoria/510101500


ELEGANCJA

NA CO DZIEŃ

Ten zestaw sprawdzi się, 
jak złota biżuteria,

do białej koszuli 
i klasycznych jeansów.

To nasz przepis, by zadać 
szyku na co dzień.

W TRENDACH 
WNĘTRZARSKICH ZŁOTO  

MA NIEZAGROŻONĄ 
POZYCJĘ NA 

TOPIE POPULARNOŚCI.

SMART 
CASUAL

fot. kameralna.com.pl

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/produkty/kategoria/510101600


KOLEKCJA W STYLU SMART CASUAL
czyli elegancja, w codziennym wydaniu, dzięki której zawsze  

możemy wyrażać swój styl. Faktura procelany przypomina jeans 
i będzie się doskonale komponować z miękkimi, aksamitnymi 

tkaninami we wnętrzach Twojego mieszkania. Projektanci 
Altom Design Studio wyrazili swą fascynację klasyką mody 

i udowodnili po raz kolejny, że życie składa się z małych 
radości, które możemy zafundować sobie na co dzień.

KOLEKCJA
MEGAN

....................

GOOD LIFE

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/produkty/kategoria/510101600


W MAGICZNYM

OGRODZIE 

INSPIRACJI



Soczyste nasycone kolory zaprezentują się 
efektownie na kontrastującym, ciemnym tle.

Najlepiej odpoczywamy wśród kwiatów,
więc projektanci wyczarowali dla nas ogrody 

we wnętrzach. W miejskich przestrzeniach, 
domach i biurach potrzebujemy ukojenia, jakie 

daje nam bliskość roślin. Ale kto powiedział, 
że zamiast w donicach i wazonach, nie mogą 

rozkwitnąć na porcelanie? Zaplanuj i załóż 
swój ogród choćby na parapecie i postaw  

na odważne, kwiatowe motywy we wnętrzach.

KOLEKCJA

MAGIC
GARDEN

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/produkty/kategoria/510101700


Zarejestruj sięZaloguj sięSzukaj Szukaj

Zaloguj się do Instagramu
Zaloguj się, aby zobaczyć zdjęcia i filmy znajomych oraz odkryć inne konta, które Ci się spodobają.

Zaloguj się

Zarejestruj się

home_on_the_hill • Obserwuj

Liczba polubień: 391

home_on_the_hill Dzień dobry! W końcu
słońce mnie obudziło i maluje mi piękne
perspektywy ☺  A na blogu niespodzianka!
Zbliża się czas wyjazdów i podróży, mój Mąż
przygotował więc specjalnie dla Was poradnik
fotograficzny, 10 sposób na udane zdjęcia z
wakacji! Mam nadzieję, że się przyda 😘😘
#poradnik#zdjecia#wakacje#podroz#lifestyle#
nowypost#niespodzianka#spring#instafoto#fl
owers#wood#hime#minimalism#botanic
mysiogonek ❤
dekorujchwile Ciekawy pomysł 😉😉 już
zaglądam 😘😘
anna_sawicz_pilas Mnie jeszcze omija.
Przynajmniej ta wiosna za oknem...

26 KWIETNIA 2017

Zaloguj się, aby polubić lub skomentować.

×

ZAPROŚ SWOICH BLISKICH  
DO MAGICZNEGO OGRODU  

PEŁNEGO KWIATÓW.

fot. homeonthehill.pl

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/produkty/kategoria/510101700


MAKI

NASZ SPOSÓB NA TO, 
ABY WIELKANOCNE 
DEKORACJE 
BYŁY ZASKAKUJĄCE!

CZERŃ
I BIEL



Przygotowując 
wielkanocne aranżacje

nie musimy wcale 
siegać po sprawdzone 

schematy. Warto 
postawić na swój 

własny, oryginalny 
styl i nakryć stół, 

tak jak lubimy.
Modnie, wyraziście, 

w czerni i bieli,
nowocześnie  

i z pazurem!  

KOLEKCJA

MODERN 



ZIELEŃ

W MIEJSKIEJ 

DŻUNGLI



W codziennym, wielkomiejskim pędzie,
w szklanych biurach, w murach naszych 

domów tęsknimy za naturą.
Projektanci zachęcają nas do tworzenia 

zielonych ogrodów na parapetach, balkonach,
a nawet dachach domów, by otoczyć nas 

zieloną energią roślin. Miejską dżunglę tworzą 
rośliny w donicach, ale także te na naczyniach 

czy tkaninach, jakimi wypełniamy wnętrza. 

KOLEKCJA

URBAN 

JUNGLE



STWÓRZ

TWOJĄ WŁASNĄ 

KSIĘGĘ DŻUNGLI

Wbrew pozorom nie jest to wcale styl 
przeznaczony wyłącznie dla odważnych. 
Okazałe liście bananowców, palm 
oraz charakterystyczne monstery, pięknie 
komponują się ze stonowanymi barwami 
ziemi, a także naturalnym drewnem.
Tworzą harmonijną całość w klimacie jungle.



Zarejestruj się Zaloguj się SzukajSzukaj

Zaloguj się do Instagramu
Zaloguj się, aby zobaczyć zdjęcia i filmy znajomych oraz odkryć inne konta, które Ci się spodobają.

Zaloguj się

Zarejestruj się

makehomeeasier_pl•Obserwuj

Liczba polubień: 258

Zobacz wszystkie komentarze: 6

makehomeeasier_plWidzieliście już nasz
ostatni post o szybkiej metamorfozie
salonu? To prostsze niż się wydaje 😉😉
Koniecznie zajrzyjcie na bloga!
#metamorfozywnetrz #becreative
#inspiration #interiordesign #interior
#interiordesigner #interiodesignideas
#homestyle #livingroom #changes
#homedetails #details #interior_and_home
#velvet @colorland_pl @lampy_azzardo

_akameeeknit_@makehomeeasier_pl ojej
jak pięknie ☺  szukam takiego obrazu
najlepiej w takiej ramie �� proszę
powiedzcie skąd ☺ ☺ 

makehomeeasier_pl@_akameeeknit_
colorland.pl 🙂🙂
i_amonika@_akameeeknit_ castorama
chroniclesofmosska

19 LISTOPADA 2018

Zaloguj się, aby polubić lub skomentować.

×

WELCOME 

TO THE JUNGLE! 

fot.makehomeeasier.pl



Z kolekcjami Urban od Altom Design  
stworzysz wyjątkowe wnętrze, które przeniesie cię  

bliżej natury i pozwoli się zrelaksować. To klimat,  
który poprzez kojące działanie sprzyja odpoczynkowi.  

KOLEKCJA

URBAN 

WHITE



Matowa, prążkowana faktura naczyń z tej kolekcji, jest wyrazem 
powrotu do natury, który jest myślą przewodnią najnowszych 

trendów wnętrzarskiej mody. Kolory ziemi dają ukojenie  
i pozwalają odpocząć od codziennego pędu. 

KOLEKCJA

URBAN 

SAND



Kolory inspirowane naturą, przywodzą  
na myśl rozgrzany piasek pustyni, pień drzewa 

albo surowy kamień. Prążkowana struktura 
przypominająca sztruks, nadaje chłodnym, 
matowym barwom ziemi nieco miękkości.

Obrusy i tkaniny domowe w kontrastujących 
barwach zieleni, będą idealnym tłem 

do naturalnej aranżacji.

KOLEKCJA

URBAN 

GRAFIT



GRASZ W ZIELONE?

GRAM.

MASZ ZIELONE.

MAM!

KOLEKCJA

MONOKOLOR

URBAN GOLD

Wielki powrót roślin doniczkowych do naszych 
wnętrz, oznacza również wielką popularność 
zieleni. Od lat wiadomo, że kolor ten działa na 
człowieka energetycznie, a zarazem uspokajająco, 
jak spacer po lesie... Soczyste, zielone dodatki 
do wnętrz tworzą z nich prawdziwe, zielone 
wyspy. Prawdziwa porcelana New Bone China 
w odcieniu głębokiej, szmaragdowej zieleni to 
wstęp do udanej metamorfozy Twojego otoczenia.



MODNY TREND

MIKSUJ 

I ŁĄCZCzasami, żeby stworzyć interesującą aranżację, warto 
puścić wodze fantazji i złamać ogólnie przyjęte zasady 

kompozycji. Połączyć przedmioty codzienne z eleganckimi 
albo nowoczesne ze stylowymi vintage. Łączyć ze sobą wzory 

geometryczne i kwiatowe, czarno-białe z kolorowymi. 
Bawić się deseniami i odcieniami, aby odświeżyć wnętrze 

bez konieczności kupowania nowego wyposażenia.



STYLISTYCZNY MIKS
TO POMYSŁ NA MODNĄ

ARANŻACJĘ STOŁU

Możesz ożywić swój serwis 
porcelanowy dodając 

do niego choćby jeden 
nowy, wyrazisty element

 w modnym wzorze.

MIX & MATCH, CZYLI MIESZANKA STYLÓW, 

WZORÓW I KOLORÓW W NASZYCH WNĘTRZACH. 

MIKSUJ Z NAMI!

Aby połączenie dało pożądany 
efekt, elementy układanki 
musi  łączyć jakiś wspólny 

motyw, na przyklad 
tonacja kolorystyczna. 



W ZŁOTEJ

POŚWIACIE

Pastelowe dodatki dodadzą 
stylizacjom nieco 

nowoczesności i świeżości.
Złoty akcent rozświetli

aranżację i sprawi, 
że olśni swym blaskiem.

POZNAJ ŚWIEŻE POMYSŁY 
NA ZASTOSOWANIE

ZŁOTYCH DODATKÓW 
WE WNĘTRZACH

WYBIERASZ
ZŁOTO W STYLU 

MODERN CZY 
GLAMOUR?

Kliknij  
i sprawdź

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/?q=bella+z%C5%82ota
https://hurt.altom.pl/?q=laura


KOLEKCJA

BELLA

LACE

Porcelanę Bella Lace od Altom Design zdobi 
szlachetna koronka, utkana jakby ze złotych nici. 

Jest jak delikatna złota poświata na gładkiej 
powierzchni kremowej porcelany New Bone China.

Pozwól sobie na celebrowanie małych 
przyjemności każdego dnia. Smak ulubionej 

kawy z porcelanowej filiżanki?
Kawałek domowego ciasta 

na ozdobnym talerzyku deserowym?
Z Bellą Lace docenisz smak życia!

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/produkty/kategoria/510102500


W trendbooku zaprezentowano produkty następujących marek:

Szukaj ich w sklepie internetowym 

oraz w dobrych sklepach detalicznych 
i sieciach handlowych na terenie całego kraju.

Więcej inspiracji i zdjęć na Instagramie:  
@altomdesignstudio oraz na stronie: www.altom.pl 

Zdjęcia aranżowane produktów marki Altom Design i MariaPaula,  
przygotowały blogerki:  
Aleksandra Papińska - homeonthehill.pl, 
Beata Kwiatkowska i Asia Real - makehomeeasier.pl,
Dorota Zalepa - kameralna.com.pl.

https://www.facebook.com/AltomDesign/
https://mariapaula.pl/
https://fnesilesia.pl/
https://www.pieknowdomu.pl/
https://www.instagram.com/altomdesignstudio
http://www.altom.pl


ALTOM sp. z o.o. sp. k. 
ul. Roosevelta 116 a 
62-200 Gniezno 
tel.: +48 61 4261933 
altom@altom.pl 
www.altom.pl

https://www.pieknowdomu.pl/kolekcje-kuchenne-altom/kolekcja-magic-garden.html

