Sztuka tworzenia dywanów
Sztuka tworzenia dywanów
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Sztuka tworzenia dywanów
Firma Art Relief jest producentem ekskluzywnych, ręcznie rzeźbionych dywanów na indywidualne
zamówienie. Artyści Art Relief tworzą prawdziwe dzieła sztuki o nietypowych kształtach
oraz ekskluzywnej kryształowej oprawie Swarovskiego. Unikatowe ręcznie rzeźbione dywany
od Art Relief wnoszą szyk i magię do każdego wnętrza, są gustownym uzupełnieniem wystroju
domu, rezydencji, apartamentu.
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Wyższa forma elegancji
Luksusowe dywany Art Relief nadają kształt wyobrażeniom o prestiżu. Są autentycznym
przykładem jakości i stylu na niespotykanym dotąd poziomie. Odwzorowując pożądany
charakter i podkreślając styl, pozwalają delektować się każdą chwilą spędzoną
w wysublimowanym eleganckim wnętrzu. Kiedy otoczenie fascynuje nas niepowtarzalnym
stylem, życie staje się bardziej wysmakowane.
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Zniewalający dotyk luksusu
Są pewne symbole luksusu, które już na początku określają jego intensywność. Ekskluzywne dywany
Art Relief są idealnym tego przykładem. Wszystkie szczegóły, poczynając od materiałów najlepszej jakości
po autorską technologię, głęboki ręczny relief, akcenty stylistyczne, jakość wykończenia, zostały dopracowane do perfekcji. Dywany Art Relief są dostojnym uzupełnieniem każdego wnętrza.
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Nieograniczone możliwości
Nieograniczone możliwości łączenia styli, zabawa formą, własne projektowanie wzorów, połączenie
materiałów o różnych fakturach pozwalają zaspokoić najbardziej wyszukany gust Klienta. Wzory
reliefu każdorazowo tworzymy uwzględniając osobiste wymagania naszych Klientów, oddając
charakter i podkreślając styl każdego wnętrza. Dzięki temu każdy dywan jest niepowtarzalny
i jedyny w swoim rodzaju.
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Kolekcja Relief
dywany ręcznie rzeźbione

Przykłady

Kolekcja Relief
dywany ręcznie rzeźbione

Zwolennicy spokojnej klasyki wybierają ręcznie rzeźbione dywany
z kolekcji Relief, których cechą
charakterystyczną jest niesamowity efekt trójwymiarowej płaskorzeźby.
Za pomocą ręcznego reliefu artyści
przenoszą na dywan wybrany przez
Klienta wzór, na przykład elementy deseni pałacowych, motywy
roślinne, liternictwo, kompozycje
geometryczne, logo czy ornamenty.
Korzystamy z akcentów wzorniczych, pojawiających się w Państwa wnętrzu (wzory z tapet,
tkanin, akcenty z mebli).
W naszej ofercie znajdą Państwo
kompleksową usługę wyłożenia
dużych powierzchni jednokolorowymi reliefowanymi wykładzinami
dywanowymi.
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Коlekcja Relief

Wzór • z kolekcji Relief • wg indywidualnego projektu

dywany ręcznie rzeźbione

Wzór • z kolekcji wykładzin ArtRelief • wg indywidualnego projektu

wykładziny ręcznie rzeźbione

Atuty
• ręczny relief
• 100% wełna lub akryl
• grubość ponad 20 mm
• gęsta przędza – 1m2 ponad 5 kg
• spód – czerwony zamsz alcantra
Wzory
wzory
pałacowe

Коlekcja Relief

Kolory
• paleta RAL
• jasne pastele (max. 2 kolory)
• farbowanie przędzy na indywidualnie zamówienie

motywy
roślinne

logo

ornamenty

Wymiary
standard:
1,4 x 2,0 m
1,6 x 2,3 m
2,0 x 3,0 m

możliwe:
2,5 x 3,5 m
3,0 x 4,0 m

Atuty
• ręczny relief
• wełna
• specjalny podkład z efektem sprężystości
• wysokiej jakości surowce
• atesty

Rozmiar
• max. szerokość 4 m

Montaż
• zapewniamy na terenie Polski

• łączenie wykładzin
• długość wg zamówienia

wzory
realistyczne

wg indywidualnego
projektu

Kształty
regularne
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nieregularne

dostosowane do kształtów wyposażenia

11

Коlekcja 3D

Коlekcja 3D

dywany trójwymiarowe

dywany trójwymiarowe

Wśród współczesnych dywanów
dużą popularnością u naszych
Klientów cieszą się dywany z autorskiej kolekcji 3D, które charakteryzują się trójwymiarowością
i specjalną fakturą.
Dywany z kolekcji 3D najczęściej
wybierają zwolennicy minimalizmu
i stylu art-deco.

Atuty
• ręczne wykonanie
• specjalna tkanina - poliester
• podstawa - 100% przędza akrylowa
• zdobienie - duże kryształy Swarovskiego
• spód - czerwony zamsz alcantra
• efekt 3D

Wzór • z kolekcji 3D • wg indywidualnego projektu

Kontrast
• czarny - srebrny
• czarny - złoty
• kremowy - czarny/brązowy
• czerwony - czarny

Wymiary
możliwe:
standard:
1,4 x 2,0 m 2,5 x 3,5 m
1,6 x 2,3 m 3,0 x 4,0 m
2,0 x 3,0 m

Wzór, kształt, kolor każdego dywanu Klient określa we współpracy
z nami bądź swoim architektem.
Artyści ArtRelief przenoszą na dywan wybrany wzór, dopasowując
go do stylu i charakteru sypialni,
salonu lub gabinetu.
Dywany z Kolekcji 3D są wykonane
ze specjalnej tkaniny z unikalną
fakturą. Do niej wkomponowana
jest akrylowa przędza.
Gama kolorów dobierana jest na zasadzie kontrastu: złota lub srebrna
tkanina idealnie łączy się z czarną
akrylową przędzą, natomiast czarna tkanina zjawiskowo wygląda
w połączeniu z białą lub beżową
przędzą.
Doskonałym wykończeniem każdego dywanu są ozdoby z dużych kryształów Swarovskiego (na życzenie
Klienta).
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Коlekcja Diamond

Коlekcja Diamond

ekskluzywne dywany
z kryształami Swarovskiego

ekskluzywne dywany
z kryształami Swarovskiego

Dywany z kolekcji Diamond wykonywane są ręcznie z oryginalnych
materiałów, zdobione kryształami
Swarovskiego.

Atuty

Oferujemy 3 rodzaje dywanów:
• Tkane dywany z kryształami
• Dywany z naturalnego futra zdobione kryształami
• Dywany z eko-futra zdobione
kryształami – ekskluzywna linia
Ater.

• ręczne wykonanie
• ręczne ułożenie wzoru z kryształów
• akryl lub eko-futro
• podstawa dla ułożenia wzoru: zamsz
• kolory: czarny, biały, kremowy
• kolory kryształów: paleta kolorów Swarovski

Wzór • z kolekcji Diamond • wg indywidualnego projektu

Wymiary
średnica koła:
1,50 m
1,75 m
2,00 m
2,50 m

prostokąt:
1,4 x 2,0 m
1,6 x 2,3 m
2,0 x 3,0 m
2,5 x 3,5 m

Dywany z kolekcji Diamond to połączenie kryształów o niepowtarzalnym blasku i unikatowym
szlifie z akrylową przędzą, futrem,
zamszem.
Artyści Art Relief układają ręcznie
misterne wzory z tysięcy kryształów Swarovskiego zdobiących dywany. Spód jest wykonany z wysokiej jakości skóry ekologicznej,
dającej efekt antypoślizgowy.
Wykonywane przez nas dywany
to małe dzieła sztuki, z wysublimowaną elegancją, pięknem doskonałości oraz gwarancją niepowtarzalności.
Dzięki grze światła i koloru ta niezwykle piękna ozdoba każdemu wnętrzu nada smaku i elegancji.

14

15

Коlekcja Original
ekskluzywne dywany
z naturalnego futra, skóry, zamszu

Dla zwolenników ekskluzywnych,
ultra modnych i drogich przedmiotów wyposażenia wnętrz, przygotowaliśmy kolekcję Original.

Маteriał - NATURALNE:
• futro norki, jenota, lisa
• skóra
• zamsz
• spód z czerwonego zamszu

Zdobienie
• skóra karbowana
• zamsz
• metal
• krysztaly Swarovskiego

Wymiary
• wg zamówienia

Dywany z naturalnego zamszu,
futra i skóry - to indywidualnie zaprojektowane i wykonane w pojedynczych egzemplarzach dzieła
sztuki.
Przy tworzeniu dywanów z kolekcji
Original artyści Art Relief stosują
łączenie naturalnych surowców
z materiałami o niestandardowej
strukturze i kształcie (np. karbowana skóra, zamsz, metal, kryształy
Swarovskiego). Spód wszystkich
dywanów jest wykonany z naturalnej skóry w kolorze czerwonym.

Szanując prywatność naszych Klientów nie umieściliśmy zastrzeżonych dywanów Art Relief
w katalogu, na stronie internetowej, ani w żadnych innych materiałach reklamowych.

