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Фабрика Cattelan Italia представила на суд громадськості своє бачення розкоші в
інтер'єрі, випустивши колекцію меблів для вітальні, їдальні і спальні. Пишність і багатий
вигляд нової меблевої серії з Італії врівноважуються благородною стриманістю в декорі і
колірних рішеннях, дякуючи чому інтер'єру виглядає розкішно, але при цьому не містить
ні краплі показушної химерності або вульгарності. Такі італійські меблі одним своїм
виглядом доставляютьє цінителям прекрасного колосальна естетичну насолоду,
неначебто вони опинилися в музеї, але, на відміну від музейних експонатів, меблі від
Cattelan Italia виглядають свіжішими і сучасними.      

Набір меблів для вітальні виглядає дорого, стильно, але в той же час затишно. За
висловлюванням одного з дизайнерів, оформлений цими меблями інтер'єр при всій своїй
зовнішній гламурності не здається кричущим, навпаки, він немов нашіптує щось на вушко.
Відчуття затишку посилюється завдяки великій кількості декоративних подушок,
оксамитовій оббивці і теплим приглушеним кольорам, м'які відтінки яких приємні для
очей. Химерні узори і орнаменти використані дуже дозовано, щоб візуально не
перенавантажувати інтер'єр. І навіть колір стін дизайнери підібрали в тон з меблями, щоб
зорово зробити приміщення ширшим і просторішим.

Гарнітур для їдальні виглядає не менш шикарно, але в його дизайні присутні виразні
готичні мотиви. Вітальня, обставлена такими меблями, виглядає строго і урочисто. Це
враження урочистості багато в чому досягається завдяки великій кількості чорного
кольору, що створює драматичні контрасти з хромованою сталлю і білими вставками. Ще
один характерний контраст – комбінування в дизайні меблів кутів і округлостей. Так,
фігурні ніжки столу зверху прикрашені протуберанцями у формі кулі, тоді як столешниця
має строго прямокутну форму. Цей вражаючий дизайн виглядає шикарно, строго і
велично, а тому чудово підходить для урочистих прийомів.

Розкішний гарнітур для спальні, виконаний в теплих світлих тонах, покликаний занурити
своїх господарів у сучасну казку. Центральне місце в інтер'єрі займає масивне ліжко,
схоже на диван, що збільшився в розмірах, але від цього не менш елегантне. Решта
меблів – столики, крісла, дзеркала – лише доповнюють розкішне ложе. Така обстановка
в спальні будить в пам'яті приємні переживання, народжує відчуття легкості і створює
романтичний настрій.
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