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Італійські меблі фабрики Poltrona Frau в своїх останніх розробках явно переслідують
особливу мету: створити в спальні романтичний настрій. Саме відчуття романтики і
сучасної казки в італійському стилі об'єднує такі предмети меблів, як розкішне крісло
Regina II і оригінальний столик-консоль Feluca, зроблений у формі гігантського футляра
для косметики, що крутиться. Разом або окремо, ці меблеві вироби, виконані в дуже
жіночному стилі, зможуть додати в домашню атмосферу відчуття розкоші і витонченості,
гідно прикрасивши собою інтер'єр.      

Шикарне крісло Regina II (regina означає королева), виконане з натуральної шкіри, дуже
гармонійно поєднує в собі старовинну розкіш і сучасність, красу і комфорт. Особливої
згадки заслуговує узор на спинці, ідеально доповнюючи плавні контури крісла. Будь-яка
жінка в такому кріслі відчує себе королевою.

Менш практичний, але дуже красивий і цікавий по дизайну стіл-консоль Feluca. Над його
оригінальною конструкцією працювала жінка-дизайнер з Франції Андре Путман (Andre
Putman), відома розробками у сфері дизайну інтер'єрів, меблів, предметів декору і що
навіть випустила власну лінію духів. Саме Андре Путман вирішила надати столу Feluca
форму великого футляра для косметики і навіть включила в конструкцію консолі
невелике дзеркало, що крутиться. І хоча розміри і місцеположення цього дзеркала не
дозволяють повноцінно використовувати його в процесі нанесення макіяжу , сама
присутність круглого люстерка чудово завершує створений дизайнером образ.

Стіл-консоль Feluca зверху оббитий м'якою шкірою, красивою і приємною на дотик, а
всередині покритий стійкою до подряпин фарбою молочного, пісочного або
синювато-сірого кольору. Також всередині можна знайти декілька відділень для різного
дрібного приладдя. Функція цих відділень швидше декоративна, чим практична - разом з
круглим дзеркалом вони додають столу-консолі Feluca остаточну схожість з шикарною
пудреницею, що виросла до гігантських розмірів. Спирається столик на три кокетливо
зігнуті сталеві ніжки. Плавні, ніжні лінії, приємні кольори і жіночний дизайн консолі Feluca
зроблять цей предмет меблювання чудовою прикрасою спальні і допоможуть створити у
її мешканців, особливо у господині, романтичний і святковий настрій.
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