Warszawa, 27 października 2017

A season of Joy, czyli świąteczne dekoracje DUKA
Marka DUKA ze skandynawskim wzornictwem do kuchni i jadalni przygotowała
nową świąteczną serię dekoracji i akcesoriów wnętrzarskich. W tym roku marka
postawiła na mix kolorów i stylów – w nadchodzącej kolekcji znajdziemy więc
ozdoby nawiązujące do najpopularniejszych motywów świątecznych, ale wydane
w zupełnie nowej postaci.

Świąteczne aranżacje to najlepsza okazja do odmiany przestrzeni domu. Jednak każde
mieszkanie prezentuje inny styl. DUKA wychodzi naprzeciw wszystkim potrzebom oferując kilka
serii, dzięki którym możliwe jest stworzenie oryginalnych aranżacji w kuchni, na świątecznym stole
oraz w salonie, a także ozdobienie choinki i udekorowanie prezentów.
Każdego roku DUKA przygotowuje zupełnie nowe projekty zgodne z aktualnymi trendami,
nawiązując jednak do swoich skandynawskich korzeni i tematyki północnego folkloru, jak na
przykład w serii RONN. W dekoracjach dominują motywy choinek i postaci świętego Mikołaja.

W tej kolekcji znajdziemy niepowtarzalne zawieszki choinkowe, drewniane figurki i urocze skrzaty
oraz laleczki z materiału tekstylnego, które świetnie zaprezentują się np. na kominku. Klimat
wnętrz ocieplą świeczki w najrozmaitszych kształtach i kolorach, oraz lampiony z ozdobnymi,
ażurowymi wycięciami. W kolekcji kolorami przewodnimi są czerwień, zieleń w ciepłym odcieniu,
a także barwy jasnego drewna oraz beżowe akcenty. Zastawa stołowa dostępna jest w dwóch
wariantach – w kolorze czerwonym lub beżowym z dekoracyjnym deseniem.

Dla osób preferujących styl w chłodniejszych tonacjach DUKA proponuje linię FROSTIG, w której
przeważać będą kolory bieli, granatu, niebieskiego, mięty i turkusu. Design utrzymany jest
w charakterze cottage, w którym odnaleźć można również elementy leśne (choinki, jelenie). Figurki
i lampiony oraz naczynia kuchenne wykonano z ceramiki, natomiast zastawa stołowa mieni się
blaskiem dzięki szkłu callas o wysokim połysku. Z wykorzystaniem tych dekoracji stworzymy
w domu wyszukany, zimowy klimat.

Błysk i dużo światła – takimi słowami można określić linię GLIMM. W tej kolekcji znajdują się
przede wszystkim dekoracje, dzięki którym oświetlimy wnętrza przyjemnym, ciepłym światłem,
czyli świeczniki, świeczki i lampiony. Nowoczesnemu charakterowi pomieszczeniu nada
dekoracja w kształcie jelenia z diodami LED. Kolekcja oferuje również ozdoby choinkowe, wśród
których znajdziemy zawieszki w kształcie szyszek, gwiazdek, a także bombki ozdobione
fantazyjnymi wzorami. Dekoracje pojawiają się w kolorach złota, srebra, szarości, a niekiedy
w turkusie ze złotymi akcentami, które z pewnością docenią wielbiciele metalicznych barw.
W takiej samej tonacji utrzymane są akcesoria kuchenne i dekoracje stołowe. Wśród zastawy
stołowej dostępne są kubki, miseczki i naczynia ozdobione napisami, geometrycznymi wzorami
lub rysunkowymi detalami.

Mimo tak różnorodnych kolorów i wzorów wszystkie serie wzajemnie się uzupełniają dając
możliwość mieszania ich elementów między sobą. Dzięki temu mamy swobodę w realizacji
pomysłów.

Uzupełnieniem świątecznych dekoracji będą pozostałe serie, takie jak LJUS, czyli linia
świeczników wykonanych ze szkła. Do ich klasycznych form pasować będą bogato zdobione
świeczki, np. w kształcie choinek w intensywnym, zielonym kolorze, jakie znajdziemy pod linią
JUL COTTAGE. Natomiast jeśli zamiast świątecznych ozdób chcemy zaopatrzyć się w ciepły koc
i wygodną poduszkę, w których spędzać będziemy zimowe wieczory, to warto zwrócić uwagę
na akcesoria SCANDIC. Koce, poduszki a także skarpety na prezenty wykonane są z miękkiego,
przyjemnego w dotyku materiału, a dodatkowo ozdobione są świątecznymi nadrukami.
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Historia marki DUKA sięga 1920 roku, kiedy to Hjalmar Blomkvist otworzył swój pierwszy sklep ze szkłem,
porcelaną i naczyniami kuchennymi w szwedzkim mieście Linköping. W 1962 połączył firmę z 16 innymi
sklepami sprzedającymi szkło oraz porcelanę, tworząc wspólnie sieć DUKA. Niektóre z zaprojektowanych
wówczas, klasycznych produktów są dostępne w sprzedaży do dziś. DUKA stała się siecią kojarzoną w
całej Szwecji z dobrą obsługą oraz jakością - silna skandynawska marka zaczęła nabierać wyraźnych
kształtów. DUKA w Polsce to obecnie sieć ponad 60 sklepów zlokalizowanych w największych centrach
handlowych oraz sklep internetowy: www.duka.com.
Kitchen life to miejsce wspaniałych doświadczeń, którymi z radością dzielimy się z innymi ludźmi.
Umacniamy więzi tworząc wspólne chwile dawania i dzielenia się, autentycznego wyrażania siebie poprzez
to, kim jesteśmy, czyli to, co w nas najlepsze. Dlatego w DUKA dokładamy wszelkich starań, aby nasze
wysokiej jakości produkty były inspiracją dla coraz to nowych pomysłów na spędzanie czasu ze sobą.
Słuchamy ludzi i ich potrzeb, aby nasze propozycje naturalnie odpowiadały ich oczekiwaniom w zakresie
bezpieczeństwa, jakości i wyjątkowego wzornictwa. Wszystko to pod hasłem Kitchen life, które jest
wizytówką i jednocześnie zobowiązaniem marki DUKA.

