
FATBOY

Kultowe pufy Fatboy 
to naprawdę gruba sprawa 
- podbiły serca ludzi w ponad 
60 krajach! Na niezwykle wygodnych 
pufach możesz siedzieć, leżeć,
 medytować i odpoczywać, 
a my obiecujemy, że z tej strefy 
komfortu nie będziesz chciał wyjść. 
Marka Fatboy to jednak nie tylko 
słynny puf, lecz także oryginalne 
lampy, poduszki, dywany i o wiele 
więcej. Wszystkie projekty marki 
sprawdzą się doskonale 
w nowoczesnych i niebanalnych 
wnętrzach z charakterem, 
gdzie ceni się wygodę, 
ale i świetny design. 

PUFA

Milo byłoby od czasu do czasu wyciągnąć 
nogi, opierając je o miękkie podłoże lub 
skorzystać z dodatkowego, wygodnego 
miejsca do siedzenia. Odpowiedzią na te 
życzenia może być komfortowa pufa, 
stanowiąca dodatkowo stylowe 
uzupelnienie wnętrza.

Przykadowy produkt: Sandared marki IKEA
źródło: https://www.ikea.com/pl/pl/p/sandared-puf-granatowy-50363970/

FATBOY
źródło: https://fabrykaform.pl/fatboy-puf-fatboy-the-original-stonewashed-
szary?a_aid=64&gclid=CjwKCAjw4MP5BRBtEiwASfwALxbZ_BU0K503-4bQX-
0EYXjqYal5ulvT13vnP38ngFDgGU35xDlKwjRoCV2IQAvD_BwE



ŻELAZKO

Jeżeli po nocach śni Ci się rosnąca sterta ubrań, 
kolonizująca wszystkie wolne przestrzenie 
w Twoim pokoju to pora sprawić sobie dobre 
żelazko. Takie, dzieki któremu prasowanie nie 
będze smutną koniecznością, a przyjemną 
i szybką czynnością. Można osiągnąć ten 
błogi stan, jeżeli znajdziesz się w posiadaniu 
inteligentnego sprzętu, dopasowującego 
ilość pary do rodzaju tkaniny. 

PS Jeżeli nie wybraeś żelazka z systemem 
automatycznego wyłączania - pamiętaj 
o wyłączeniu przed wyjazdem na wakacje! 

Przykadowy produkt:Philips Azur Performer Plus GC4527/00
źródło: https://www.philips.pl/c-m-ho/zelazka/inteligentne-i-efektywne?origin=7_700000001622782_71700000025541376_58700004808746658_437
00041204566934&ds_rl=1262970&ds_rl=1263033&ds_rl=1262970&ds_rl=1263033&gclid=CjwKCAiA-_L9BRBQEiwA-bm5fmc4UHuio4ben1M9G-qCFr-
r3y4z9dzpCNghoxr5RmbWO3FdRf62g7RoCF_UQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

MONOCYKL

Jak to jest przemieszczać się równocześnie 
stojąc? Przekonasz się na segwayu 
- elektrycznym jednośladzie, który 
zawiezie Cię tam gdzie zamrzysz. 
Dzięki napędowi elektrycznemu 
nabierzesz prędkości, a amortyzację 
i komfort przy przekraczniu krawężników 
zapewni szeroka opona. 
To idealny środek transportu, 
pozawalający Ci uniknąć korków
i zbędnego wysiłku. Jedź wygodnie 
i z wiatrem we włosach!

Przykadowy produkt: SEGWAY-NINEBOT One S2
źródło: https://pl-pl.segway.com/products/ninebot-by-segway-one-s2



KRZESŁO BIUROWE

Drukarnia 24h na wyciągnięcie ręki? Mamy na to sposób. Wielofunkcyjna drukarka może stać się 
niezawodnym asystentem, drukującym oraz skanującym dokumenty. A jeśli jesteś wrażliwy na 
jna obraz i kolor, docenisz wysoką jakość drukowanej grafiki czy fotografii. Dużym walorem jest 
możliwość korzystania z aplikacji, dzięki której z łatwością edytujesz tylko dany obszar dokumen-
tu, po to by za pomocą tego samego narzęcia, skonwertować go do innego formatu, a następnie 
wysłać w wiadomości e-mail.

DRUKARKA

Nic nie jest tak niezbędne w domowym 
biurze czy przy zdalnej nauce, jak dobry fotel 
- taki, którego wysokość i odchylenie możemy 
dostosować do parametrów naszego ciała 
i rozmiarów biurka. Wyobraź sobie mebel, 
który porusza się razem z Tobą, dostosowując 
dynamikę do Twoich ruchów. Fotel zachowa 
stabilność przy naglym odchyleniu w tył, a kółka 
zahamują, gdy wstaniesz. Siedzenie jeszcze 
nigdy nie było tak przyjemne

Przykadowy produkt: ALEFJÄLL marki IKEA
źródło: https://www.ikea.com/pl/pl/p/alefjaell-krzeslo-biurowe-
glose-czarny-70367458/

Przykadowy produkt: Brother Ink Benefit 
DCP-J105
źródło: https://www.brother.pl/printers/inkjet-printers/dcp-j105



MONITOR

Jeżeli Excel na ekranie Twojego laptopa 
jest bezwzględnie nieczytelny, a otwarta 
w dugim oknie skrzynka mailowa szaleje 
w tle to znak, że przydałby Ci się drugi 
monitor. Twój home office nabierze 
nowego wymiaru i uczyni Twoją pracę 
bardziej efektywną. W nagrdę po 
odpisaniu na maila możesz na 
drugim ekranie skończyć ostatni 
sezon serialu!
Dla tych, którzy po pracy również nie 
odchodzą od komputera mamy coś 
specjalnego! Monitor gamingowy zapewni 
Ci przewagę nad przeciwnikiem nawet po 
ciężkim dniu pracy. Dzięki niskiej emisji 
niebieskiego światła, zmęczenie oczu jest 
mniejsze, a szybka reakcja martycy 
i intensywne kolory zagwarantują 
świetną jakość gry!

PROJEKTOR

Emocje na dużym ekranie bez 
wychodzenia z domu? Jest to 
mozliwe! Przy dobrym projektorze 
i kawałku gładkiej ściany możesz 
zorganizować zarówno 
romantyczny wieczór filmowy, 
jak i dynamiczny maraton gier. 
A jeżeli drzemie w Tobie duch 
kibica, zostanie na pewno 
zaspokojony, bo oglądając 
mecz na dużym ekranie nie 
przeoczysz żadnej piłki. 
Gwarantujemy, że pokochasz 
projektor, wyposażony 
w zintegrowany głośnik, 
idealnie odwzorowujący 
kolory, a do tego poręczny 
i łatwy w obsłudze.

Przykadowy produkt: Samsung C24RG50FQUX Curved
źródło:https://www.samsung.com/pl/monitors/gaming/gaming-lcrg5-24-
inch-lc24rg50fquxen/

Przykadowy produkt: Optoma HD144X 
źródło: https://www.optoma.pl/product-details/hd144x



ODŚWIERZACZ POWIETRZA

Pamiętasz ostatni spacer po lesie? Weź głęboki oddech 
i wyobraź sobie, że oddychasz tym powietrzem. 
A teraz pomyśl,  że równie czyste może być w Twoim pokoju. 
Oczyszczacz powietrza sam usunie z niego zanieczyszczenia 
i alergeny, a także, ochłodzi je jeśli zajdzie taka potrzeba. 
Urządzenie monitoruje i reaguje automatycznie, dzięki czemu 
nie musisz martwić się o nadzór nad nim. Nie chcesz, 
aby dodatkowy sprzęt zepsuł minimalizm Twojego wnetrza? 
Żaden problem - nowoczesny design wpasuje się 
w każdą stylistykę.

NAWILŻACZ POWIETRZA

A jeżeli jesteś bardzo wymagającym 
uzytkownikiem, wybierz sprzęt z funkcją 
nawilżania -  poza oczyszczaniem 
i chłodzeniem, dodatkowo zadba 
o wilgotność powietrza w takim stopniu,
w jakim tego zapragniesz, a astępnie
rozprowadzi je po całym pomieszczeniu. 
Dzięki aplikacji możesz sterować 
urządzeniem leżąc na kanapie, 
a nawet będąc poza domem, 
by po powrocie móc oddychać 
powietrzem idealnej jakości.

Przykadowy produkt: Dyson Pure Cool™ Link TP02
źródło: https://www.dyson.pl/pure-cool-link-tp02

Przykadowy produkt: Dyson Pure Humidify+Cool 
źródło: https://www.dyson.pl/dyson-pure-humidify-cool



ROBOT KUCHENNY

Przygotowywanie posiłków może być szybsze 
jeśli część obowiązków przekażesz robotowi 

o szerokim spektrum zastosowań. 
Dzięki wymiennym modułom łatwo 

zetrze ser i warzywa na wiórki 
lub plastry. Bez płaczu można 

nim kroić cebulę, ubić śmietanę, 
czy zrobić domowe frytki bez 

godzinnego krojenia ziemniaków. 
Urządzenie zagniecie za nas 

ciasto na domową pizzę, 
pieczywo czy makaron, 

a dla spragnionych wyciśnie 
pełen witamin sok z cytrusów. 

Silnik o dużej mocy gwarantuje niezawodną 
pracę urządzenia oraz sprawia, że robot poradzi 

sobie nawet z największym 
kulinarnym wyzwaniem.

EKSPRES CIŚNIENIOWY

Kawa to podstawa! Wie to każdy wielbiciel, 
który bez jej aromatu nie wyobraża sobie 
poranka. Koneserzy docenią zatem 
automatyczny ekspres ciśnieniowy. 
Wystarczy wybrać rodzaj kawy na
minimalistycznym, dotykowym panelu, 
a ekspres za Ciebie zmieli ziarna kawy 
i spieni mleko, by zaserwować Ci idealny 
napój. Jeśli masz Gości, możesz zrobić 
dwie kawy na raz, a jeśli wsród nich są 
wielbiciele herbaty - również będą 
zaspokojeni! 

Przykadowy produkt: Bosch MC812M844
źródło: https://www.bosch-home.pl/lista-produktow/ro-
boty-kuchenne/kompaktowe-roboty-kuchenne/MC812M844

Przykadowy produkt: KRUPS Evidence EA8901
źródło: https://www.krups.com.pl/%C5%9Awiat-kawy/Ekspresy-au-
tomatyczne/Evidence-EA8901-Dwie-kawy-mleczne-za-jednym-dot-
kni%C4%99ciem/p/8000036179


