




Każdy dom to inna historia.
Opowieść o emocjach, pasji, stylu życia, 
upodobaniach, nastrojach. Opowieść przeplatana 
chwilami szaleństwa oraz momentami zadumy. 
Niezależnie od tego, co się w nim znajduje, jak duży 
jest, jakie są w nim meble - dom tworzą zawsze 
ludzie, nie sprzęty.

Dlatego w tym roku wiodącą rolę w naszym 
katalogu odgrywają nie trendy, a ludzie, którzy
te trendy wyznaczają. Ludzie, którzy żyją w zgodzie 
z nimi - lub wręcz przeciwnie: idą pod prąd modom 
i tendencjom. Ludzie tacy jak Ty, szukający inspiracji.

Poznaj ich wszystkich. Może odnajdziesz w ich 
historiach okruchy swojego życia? A może 
zapragniesz żyć i mieszkać tak, jak oni?

Zainspiruj sie!
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Rośliny to życie, a ja kocham życie! Uwiebiam soczyste kolory inspirowane 
przyrodą. Wchodząc do swojego mieszkania od razu czuję przypływ pozytywnej 
energii. A wiecie, co jest najlepsze? Wcześniej miałam w salonie drewniane 
meble - i do nich te liściaste dekoracje też pasowały. Teraz postawiłam na coś 
nowego, bardziej nowoczesnego, a tropiki dalej prezentują się świetnie.
I nieważne, czy za oknem śnieg czy szaruga - u mnie lato trwa przez cały rok!

#active, #tropical, #plantslover

MOTYWY
ROŚLINNE

LIŚCIE BAMBUSAKALLA SPIRE, NR 113776

GEOMETRYCZNA MONSTERAANTONIA DE GRAZIE, NR 113944

GEOMETRYCZNA PALMAANTONIA DE GRAZIE, NR 113945
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https://www.bimago.pl/fototapety/pejzaze/las-i-drzewa/liscie-bambusa-113776.html
https://www.bimago.pl/obrazy/abstrakcje/obrazy-minimalistyczne/geometryczna-monstera-1-czesciowy-pionowy-113944.html
https://www.bimago.pl/obrazy/abstrakcje/obrazy-minimalistyczne/geometryczna-palma-1-czesciowy-pionowy-113945.html


Lady
ŻycieJestZaKrótkie
Skąd te palmy na mojej ścianie?
To wspomnienie szalonych wakacji
z dziewczynami!

KLIMAT DŻUNGLI

PABLO, NR 108542

TROPIKALNY CIEŃ

LUFLEE, NR 114353

https://www.bimago.pl/fototapety/pejzaze/las-i-drzewa/klimat-dzungli-108542.html
https://www.bimago.pl/plakaty/tropikalny-cien-kwadratowy-poster-114353.html


ZŁOTY ANANAS
ANTONIA DE GRAZIE, NR 115309

https://www.bimago.pl/obrazy/martwa-natura/owoce/zloty-ananas-1-czesciowy-pionowy-115309.html


https://www.bimago.pl/obrazy/pejzaze/las/tropikalny-cien-1-czesciowy-pionowy-113873.html
https://www.bimago.pl/obrazy/martwa-natura/owoce/ananas-w-akwarelach-1-czesciowy-pionowy-115304.html


Dlaczego miałabym wybierać meble i ściany identyczne jak tysiące innych ludzi? 
Przecież wystarczy tylko dobry pomysł, parę skrawków tapety i nożyczki,
by stworzyć dekoracje jedyne w swoim rodzaju! Coś, co zachwyci gości
i przyniesie mnóstwo satysfakcji - bo to przecież mój pomysł i moja praca. 
Widzicie tę ścianę w salonie? Oczywiście, że można było pomalować ją całą
na jeden kolor - i też byłoby ładnie. Ale te "ramki" aż prosiły się o coś więcej...

#diy, #taniametamorfoza, #zerowaste

RECYKLING 
KREATYWNY

RETRO KWIATYPABLO, NR 114451

10

https://www.bimago.pl/tapety/motywy-kwiatowe-i-roslinne/retro-kwiaty-114451.html


RETRO KWIATYPABLO, NR 114451

Mrs
NicSięNieMarnuje
Mieszkanie po babci wymagało
mnóstwa pracy, ale ostatecznie
udało się je wprowadzić w XXI wiek
- i to w MOIM stylu!

#taniametamorfoza



WYGIĘTE GAŁĄZKI
LUFLEE, NR 116412

https://www.bimago.pl/plakaty/wygiete-galazki-poster-116412.html


https://www.bimago.pl/fototapety/pejzaze/las-i-drzewa/dlugie-galazki-113826.html
https://www.bimago.pl/obrazy/abstrakcje/obrazy-minimalistyczne/drobne-galazki-3-czesciowy-108517.html


Pastele we wnętrzach to moje niedawne odkrycie. Tak świetnie sprawdziły
się w pokoju dzieci, że od razu wprowadziłam je również do dekoracji salonu
i sypialni. Nie tylko pięknie współgrają ze sobą, ale pasują też do zawsze modnej
i klasycznej bieli. Przełamany szarością beż, delikatna mięta, pudrowy róż...
Mimo że mnóstwo tu kolorów, pastelowe barwy wcale nie przytłaczają, a wręcz 
przeciwnie: dodają wnętrzu lekkości i świeżości. To zdecydowanie moje klimaty!

#sweethome, #kobiecoistylowo, #pastelove

PASTELE
&MOZAIKA

ORIENTALNE TRÓJKĄTY
KALLA SPIRE, NR 108013
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https://www.bimago.pl/fototapety/tla-i-desenie/geometryczne-tla-i-desenie/orientalne-trojkaty-108013.html


Mrs
MamaNaWagarach
No tak, na ścianach w moim domu
- tak jak w życiu - musi się coś dziać. 
Zresztą, lubię patrzeć na tę mozaikę. 
Kto powiedział, że pastele mogą być 
tylko na rysunkach moich chłopców?

TURKUSOWA ŁĄKA
EWA GUT-BIELECKA,
NR 46635

https://www.bimago.pl/obrazy/kwiaty/kalie/turkusowa-laka-46635.html


Zanim przyjdą goście, zasłonimy zasłony, poprawimy mieniącą się złotem 
zastawę. I znajdziemy chwilę dla siebie. To, co nazywasz luksusem, my nazywamy 
wygodą, a we własnych czterech ścianach robimy to, na co mamy ochotę. 
Czerń zawsze jest stylowa, ale prawdziwie szlachetnie komponuje się zwłaszcza
z miedzią i złotem. Nie zapominajmy też o nastrojowym świetle i wygodnych 
meblach, to idealna scenografia na weekendowe after party.

#szykielegancja, #nabogato, #glamour

CZERŃ, BIEL
I ZŁOTO

MANDALA
KALLA SPIRE, NR 91146
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https://www.bimago.pl/fototapety/tla-i-desenie/geometryczne-tla-i-desenie/mandala-91146.html


Mr&Mrs Glamour
Klasyczny zestaw, czerń i biel, oblany 
złotą elegancją. Wymarzony duet w 
życiu i wnętrzu? Tak, bo przez życie 
chcemy iść jak przez bal, kąpiąc się
w szampanie!

ENJOY EVERY MOMENT

NR 64061

https://www.bimago.pl/naklejki-na-sciane/napisy/angielskie/enjoy-every-moment-64061.html


Od kiedy jesteśmy na emeryturze, mnóstwo czasu spędzamy na podróżach. 
Ostatnio nasza nowa pasja zainspirowała nas nawet do zmian w dekoracji. 
Moją dumą jest przepiękna fototapeta na całą ścianę przedstawiająca 
XVII-wieczną mapę świata. Moja żona podeszła do tematu bardziej 
nowocześnie: wybrała modną mapę na korku - lubi przypinać do niej pinezki, 
zdjęcia i pamiątki z podróży. W sypialni natomiast postawiliśmy na obrazy 
inspirowane naszymi wspólnymi eskapadami. 

#travellover, #podróżowaćjestbosko, #bestplacesintheworld

P   DRÓŻ
PRZEZ ŻYCIE

BIAŁA POEZJACELIO ROSSI, NR 94578
MAPPE-MONDEGEO-HYDROGRAPHIQUEKALLA SPIRE, NR 93965
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https://www.bimago.pl/obrazy-na-korku/biala-poezja-mapa-korkowa-94578.html
https://www.bimago.pl/fototapety/mapy-swiata/mappe-monde-geo-hydrographique-93965.html


Mr&Mrs
ŻycieToPodróż
Uwagę naszych gości skupia zawsze 
ta imponująca fototapeta w stylu 
vintage, inspirowana prawdziwą 
mapą Sansona i Jaillota z 1691 
roku. Wiedzieliście, że Kalifornia 
jest na niej przedstawiona jako 
wyspa?

ORANŻOWY PARYŻ

MATHILDE MOORE, NR 58457

https://www.bimago.pl/obrazy/miasta/paryz/oranzowy-paryz-58457.html


KOLOROWE SZALEŃSTWO (3 części)
SARAH CARLSON, NR 97481

https://www.bimago.pl/obrazy/mapy-swiata/mapy-kolorowe-szalenstwo-97481.html


https://www.bimago.pl/fototapety/mapy-swiata/retro-kontynenty-szary-113802.html
https://www.bimago.pl/obrazy-na-korku/mapa-swiata-granatowa-glebia-mapa-korkowa-94570.html


Jestem architektem i zdarza mi się zaszaleć w moich projektach. Jednak
we własnym domu chcę żyć wygodnie i w zgodzie z własnym stylem. 
Stworzyłem wnętrze, w którym wszystkie elementy współgrają ze sobą,
a żaden nie jest zbędny. Lubię konsekwencję w kolorystyce, dlatego 
postawiłem na szarość - kolor elegancki, uniwersalny, podkreślający
moją niezależność. Tapeta z imitacją kamienia była prosta w montażu
i pozwoliła mi uzyskać ciekawy efekt dekoracyjny.

#simplelife, #minimalist, #lessismore

KAMIEŃ
&PROSTOTA

GRADOWA CHMURAKALLA SPIRE, NR 9039
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https://www.bimago.pl/fototapety/tla-i-desenie/kamien/gradowa-chmura-90395.html


KAMIEŃ
&PROSTOTA

WYDMY
KALLA SPIRE, NR 115225

Mr Tu&Teraz
Cenię sobie prostotę
i funkcjonalność. Żadnych
dodatków, które ograniczają 
przestrzeń i gromadzą kurz.
Imitacja kamienia na ścianie
to jedyna dekoracja, jakiej
mi trzeba.

https://www.bimago.pl/obrazy/pejzaze/wydmy-1-czesciowy-pionowy-115225.html


Jestem modna? Jestem nieprzewidywalna? Jestem zawsze "in", nigdy "out"? 
Przecież to oczywiste! Moja szafa, moje outfity - wszystko odważne i zawsze
w punkt. Tak czuję się dobrze. To daje mi siłę. Tak jak mój dom. Zawsze
- i w modzie, i w domu - łączę to, co nieoczywiste, z tym, co modne. Efekt?
Nie inaczej - WOW! 

#fashion, #urbansafari, #passionforfashion

MOTYW ZWIERZĘCY: ZEBRASIMON ABSINTO, NR 89104

ANIMAL
PRINT
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https://www.bimago.pl/tapety/zwierzeta/motyw-zwierzecy-zebra-89104.html


MOTYW ZWIERZĘCY: TYGRYS

KALLA SPIRE, NR 89322

Miss
PassionForFashion
Kocham modę i lubię nią wyrażać 
siebie. Teraz na wybiegach
króluje animal print, ale trzeba
pamiętać, by zarówno w ubiorze,
jak i we wnętrzach stosować
motywy zwierzęce z wyczuciem.

https://www.bimago.pl/tapety/zwierzeta/motyw-zwierzecy-tygrys-89322.html


Żyjemy dla siebie, a nie na pokaz. To nasz dom i to my mamy się w nim czuć 
swobodnie. Stylem Japandi zainteresowaliśmy się jeszcze zanim zaczął on
być modny. Urzekło nas, jak łatwo można ocieplić surowe, proste wnętrza 
dodając do nich akcenty drewniane i roślinne. Dekorując nasze mieszkanie 
wiedzieliśmy, że zdecydujemy się na połączenie skandynawskiej chłodnej 
prostoty z japońskim wyrazistym charakterem.To związek idealny niemal
tak samo, jak nasze małżeństwo ;)

#travellover, #podróżowaćjestbosko, #bestplacesintheworld

MAŁŻEŃSTWO
W STYLU JAPANDI 

WIELKA FALA W KANAGAWIE

HOKUSAI, KATSUSHIKA, NR 107750
OGRÓD WSPOMNIEŃ

CELIO ROSSI, NR 92671
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https://www.bimago.pl/reprodukcje/hokusai-katsushika/wielka-fala-w-kanagawie-107750.html
https://www.bimago.pl/obrazy/kwiaty/obrazy-inne-kwiaty/ogrod-wspomnien-92671.html


Mr&Mrs
CosyPlace
Witajcie w naszym
salonie: parę zielonych
kwiatów w doniczkach,
inspirowane orientem
printy na ścianie i niskie
drewniane meble...
W typowo skandynawskim
wnętrzu zrobiło się ciepło
i przytulnie!

CHRYZANTEMY I PSZCZOŁA
HOKUSAI, KATSUSHIKA, NR 107748

https://www.bimago.pl/reprodukcje/hokusai-katsushika/chryzantemy-i-pszczola-z-serii-duze-kwiaty-107748.html


Urządzanie pierwszego wspólnego mieszkania to duże wyzwanie dla każdej 
pary. Nagle może okazać się, że nasze wyobrażenia o pięknym wnętrzu
są zupełnie różne! Na szczęście nam udało się wypracować kompromis. Łukasz 
zadbał o solidne, drewniane meble i podłogi - spory wydatek, ale i gwarancja 
jakości na lata. Ja natomiast dodałam do naszych wnętrz odrobinę życia: 
dobrałam modne plakaty na ścianę, kupiłam mnóstwo zielonych roślin, a łóżka 
i kanapy ozdobiłam dekoracyjnymi poduszkami i narzutami. Najlepsze jest to,
że te kolorowe dodatki wcale nie są drogie i mogę je wymieniać niemal co sezon!

#posterdesign, #couplegoals, #woodeninterior

DREWNO
&KOLOR

PIASZCZYSTE KSZTAŁTYDAZBOG, NR 116515 WNĘTRZE KANIONUDAZBOG, NR 116518 PRĄD MORSKIKALLA SPIRE, NR 115238

28

https://www.bimago.pl/plakaty/piaszczyste-ksztalty-poster-116515.html
https://www.bimago.pl/plakaty/wnetrze-kanionu-poster-116518.html
https://www.bimago.pl/plakaty/prad-morski-poster-115238.html


POGOŃ ZA SZCZĘŚCIEM

PETER GRAY, NR 89416

Mr&Mrs Domatorzy
On - twardo stąpający po ziemi
realista. Ona - niepoprawna
romantyczka. Gdy planowali
wspólny dom, on chciał, żeby było
w nim dużo drewna: trwałego, 
wytrzymałego i służącego przez
lata. A ona do jego życia i domu 
wprowadziła odrobinę koloru!

https://www.bimago.pl/tapety/desenie/geometryczne/pogon-za-szczesciem-89416.html


Wiele osób boi się geometrycznych wzorów na ścianach. Może obawiają się,
że będą zbyt dominujące? Moim zdaniem geometria wprowadza do wnętrza 
harmonię, nie chaos. O ile, oczywiście, zachowa się umiar. Do wzorzystych 
mebli na pewno nie dobrałabym tapety w paski czy romby - połączenie zbyt 
wielu różnych motywów działałoby przytłaczająco. Ale moje białe, gładkie 
meble aż prosiły się o odrobinę szaleństwa. Stąd pomysł na geometryczną 
tapetę pomiędzy górnymi a dolnymi szafkami. Wszystko zgrało się idealnie,
a kuchnia nabrała wyrazu!

#nowoczesnakuchnia, #geometrycznewzory, #kitchendesign

GEOMETRIA 
GOTOWANIA

LEWITUJĄCE TRÓJKĄTYSARAH CARLSON, NR 108428 TANIEC
PABLO, NR 115222
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https://www.bimago.pl/tapety/desenie/geometryczne/lewitujace-trojkaty-108428.html
https://www.bimago.pl/obrazy/ludzie/sylwetki/taniec-1-czesciowy-pionowy-115222.html


GEOMETRIA 
GOTOWANIA

OPTYCZNA SZTUKA

PABLO, NR 115067

ORYGINALNA

ARCHITEKTURA

CELIO ROSSI, NR 115284

Mrs SzczyptaSmaku
Znajomi pytają mnie czasem,
dlaczego do kuchni nie wybrałam 
dekoracji z motywem truskawek, 
pomidorów czy bazylii - tylko
geometryczne figury. Cóż, to trochę 
tak, jak z gotowaniem. Nie wszystko 
trzeba robić według utartych schematów!

https://www.bimago.pl/obrazy/ludzie/sylwetki/taniec-1-czesciowy-pionowy-115222.html
https://www.bimago.pl/obrazy/pejzaze/miasta-i-miasteczka/oryginalna-architektura-1-czesciowy-pionowy-115284.html


CZARNO-BIAŁY BIEŻNIK
DAZBOG, NR 114136

https://www.bimago.pl/parawany/czarno-bialy-bieznik-room-dividers-114136.html


https://www.bimago.pl/obrazy/street-art/mlodziezowe/geometryczny-jelen-1-czesciowy-pionowy-114784.html
https://www.bimago.pl/obrazy/abstrakcje/obrazy-czarno-biale/katy-i-swiatlo-1-czesciowy-pionowy-116543.html


Najprostsze rozwiązanie przy urządzaniu pokoju rodzeństwa? Podzielić wnętrze 
na strefy i pozwolić, by każde z dzieci zadecydowało o kolorystyce i umeblowaniu 
własnej części. Granice "strefy wpływów" można zaakcentować np. stosując 
różne kolory farb na ścianach. Nasz trick na efektowny podział pokoju
to dekoracyjny parawan - nie tylko wizualnie oddzieli obie przestrzenie,
ale też zapewni naszym pociechom odrobinę prywatności.

#dzieciakirządzą, #mojaprzestrzeń, #jadecyduję

DWA
W JEDNYM

NAJLEPSI
PRZYJACIELE
NR 90882 MYSZ I KOT

NR 94077

BAJKOWE DINOZAURY
LUFLEE,
NR 114029
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https://www.bimago.pl/parawany/bajkowe-dinozaury-room-dividers-114029.html
https://www.bimago.pl/naklejki-na-sciane/dla-dzieci/najlepsi-przyjaciele-90882.html
https://www.bimago.pl/naklejki-na-sciane/dla-dzieci/mysz-i-kot-94077.html


Rodzeństwo:
Franek i Zuza
Domowych wojen nastał
kres, po tym, jak pokój został 
przedzielony na strefę, w której
rządzi Franek i tę, w której
tworzy Zuza. Parawan stanowiący
granicę ich królestw wybrali
- cudem! - wspólnie.

MYSZ I KOT
NR 94077

PANDY I NIEDŹWIEDZIE
CELIO ROSSI,
NR 114565

AKWARELOWE SERCE
CELIO ROSSI,
NR 114562

https://www.bimago.pl/plakaty/pandy-i-niedzwiedzie-poster-114565.html
https://www.bimago.pl/plakaty/akwarelowe-serce-poster-114562.html


Mówią o nas, że żyjemy zbyt szybko, że nie mamy szacunku do niczego,
że jesteśmy egoistami. To nieprawda: my po prostu inaczej patrzymy
na świat, mamy swoje wartości i nie chcemy z niczego rezygnować.
Żyjemy w zgodzie z trendami lub na przekór im - ale zawsze chcemy,
by nasza przestrzeń wyrażała naszą osobowość. Dziś Banksy, jutro
urban jungle - życie jest zbyt krótkie, by zadowalać się nudną dekoracją!

#teens, #mojaprzestrzeń, #yolo

CHANCE
TO CHANGE

AKWARELOWE SERCE
CELIO ROSSI, NR 114562

ALOHA!
ANTONIA DE GRAZIE, NR 114289

36

https://www.bimago.pl/plakaty/akwarelowe-serce-poster-114562.html
https://www.bimago.pl/plakaty/aloha-poster-114289.html


CHANCE
TO CHANGE

MyRoomMyRules Teens
Wzory naszych plakatów wybie-
ramy sami: czasem coś z naj-
nowszych trendów, czasem
coś w stylu retro, a czasem
coś zupełnie po bandzie!
Najlepsze jest to, że kiedy
jakiś motyw nam się znudzi,
szybko możemy go wymienić
- ramki są wielokrotnego użytku!

MUZYCZNY PULSLUFLEE, NR 114296 SURROUND YOURSELF...
PABLO, NR 115226 MAPA LONDYNUDAZBOG, NR 116384

https://www.bimago.pl/plakaty/muzyczny-puls-poster-114296.html
https://www.bimago.pl/plakaty/surround-yourself-with-positive-people-poster-115226.html
https://www.bimago.pl/plakaty/mapa-londynu-poster-116384.html


Więcej produktów i inspiracji znajdziesz na:

www.bimago.pl

Właścicielem marki bimago jest artgeist 
www.artgeistgroup.com

https://www.bimago.pl/

