MEBLE

dostępne na zamówienie

MEBLE

dostępne na zamówienie

W W W. E S T E L L E . P L

Showroom Estelle Cartwright Home

katalog produktowy

Estelle Cartwright Home to marka oferująca modę
damską oraz dziewczęcą, elementy dekoracyjne,
wyposażenie wnętrz, meble, oświetlenie, a także
piękne tkaniny. Showroom marki położony
w zielonym zaciszu warszawskiego Mokotowa (ul.
Bernardyńska 16C), to ekskluzywny concept store
dedykowany kobietom ceniącym piękno świata
mody, sztuki i designu. Usługa szycia miarowego
- Individual Tayloring, czyni to miejsce jeszcze
bardziej wyjątkowym i szczególnym. Możesz
zamówić tu nie tylko oryginalną kreację, ale także
projekt i aranżację swojego wymarzonego wnętrza.

Do zobaczenia,
Marta

Grand sofa, 11 950pln

Fotel na stopie z polerowanej stali, 4590pln

Stolik kawowy, marmur Carrara, 4390pln

Sofa CENTRAL PARK wznosi się na polerowanej podstawie,
nadającej jej klasy, lekkości i nowoczesności. Oparcie i siedzisko
ozdobione są pikowanym wykończeniem oraz przeszyciami,
a dwa wałki zwiększają komfort użytkowania. Całość wizerunku
sofy dopełnia grawerowany w naturalnej stali emblemat marki
Estelle Cartwright Home wszywany dyskretnie w lewy dolny róg
mebla. Dobierz odcień, splot i rodzaj tkaniny w showroomie Estelle
Cartwright Home. Spersonalizuj swoją wymarzoną sofę. Wybierz
kolor kedry i eleganckich wykończeń. Do wyboru są setki tkanin,
m.in. zamsz, alcantara, filc, po tkaniny o niespotykanym splocie.

Wolnostojący luksusowy fotel wypoczynkowy Estelle Cartwright Home.
Sam w sobie stanowi element dekorujący każdą przestrzeń. Idealny do
relaksu przy lampce wina, muzyce, filmie czy rozmowie. Klasyczny w stylu, łączy eklektyzm z nowoczesnością. Bryła fotela, ozdobiona subtelną
kedrą, oparta na stopie z naturalnej stali polerowanej na wysoki połysk.
Fotel tapicerowany tkaniną dobieraną w showroomie na indywidualne
zamówienie. Stanowi idealne uzupełnienie pięcio-osobowego kompletu
wypoczynkowego Central Park.

Nowoczesny i funkcjonalny stolik kawowy do pokojów dziennych.
Wysokość i wymiary, mogą być indywidualnie dobierane do potrzeb
i oczekiwań klientów. Kolekcja mebli CENTRAL PARK charakteryzuje się wykorzystaniem szlachetnych i naturalnych materiałów.
Przepiękna modernistyczna podstawa stalowa zespawana w
kwadrat, wyszlifowana do lustrzanej głębi, urozmaicona jest białym
Marmurem Carrara. Subtelne odcienie marmurowej bieli, a także
delikatna faza, powinny zaspokoić najbardziej wyrafinowane gusta.
Blat podkreśla klasę i ponadczasowość stołu. Idealne dopełnienie
sofy oraz foteli CENTRAL PARK.

Pomocnik, marmur Carrara, Central Park,
1590pln

Pomocnik, marmur Carrara, Central Park,
1590pln

Pomocnik, marmur Carrara, Central Park,
1590pln

Pomocniki Central Park Collection zachwycają nie tylko nowoczesnym wzornictwem, lecz również funkcjonalnością. Mogą
stanowić podstawę pod książki, dodatki czy oświetlenie. Mają za
zadanie wzmocnić komfort użytkowania kompletu Central Park.
Pomocniki są minimalistyczne i wpisują się w aktualne trendy
światowego designu. Każdy pomocnik, doskonale odnajdzie
sięrównież w roli stolika nocnego.

Pomocniki Central Park Collection zachwycają nie tylko nowoczesnym wzornictwem, lecz również funkcjonalnością. Mogą stanowić
podstawę pod książki, dodatki czy oświetlenie. Mają za zadanie
wzmocnić komfort użytkowania kompletu Central Park. Pomocniki
są minimalistyczne i wpisują się w aktualne trendy światowego
designu. Każdy pomocnik, doskonale odnajdzie się również w roli
stolika nocnego.

Pomocniki Central Park Collection zachwycają nie tylko nowoczesnym wzornictwem, lecz również funkcjonalnością. Mogą stanowić
podstawę pod książki, dodatki czy oświetlenie. Mają za zadanie
wzmocnić komfort użytkowania kompletu Central Park. Pomocniki
są minimalistyczne i wpisują się w aktualne trendy światowego
designu. Każdy pomocnik, doskonale odnajdzie się również w roli
stolika nocnego.

Konsola AM105, 3080pln

Stolik kawowy szklany Alypso, 2460pln

Stolik Aamond, 1620pln

Piękna szklana konsola o rozrzeźbionym froncie. Kwiatowy ażurowy
ornament nadaje konsoli blasku, elegancji i lekkości. Konsola może
posłużyć jako akcentowana dekoracja wystroju pokoju lub aranżacji
salonu.

Piękny szklany stolik kawowy wykonany w nowoczesnym stylu,
z pewnością będzie stanowić wiodący akcent w pomieszczeniu.
Stół o geometrycznych kształtach, wspaniale ożywia i rozświetla

Piękny szklany stolik wykonany w nowoczesnym stylu, z
pewnością będzie stanowić wiodący akcent w pomieszczeniu.
Przypominając kształtem diament, wspaniale ożywia i rozświetla pomieszczenie emitując niesamowite refleksy. Szklana
powłoka zapewnia funkcjonalność oraz łatwe czyszczenie.
Stoliczek może posłużyć jako stolik kawowy lub jako wiodąca
dekoracje do wystroju pokoju lub aranżacji salonu.

pomieszczenie emitując niesamowite refleksy.

Komoda Ube, 2200pln
Nowoczesna komoda wykonana ze szklanych płyt osadzonych na
stelarzu z wytrzymałego tworzywa MDF. Minimalistyczna forma
sprawia, że komoda Uube będzie wspaniałym elementem nowoczesnych aranżacji . Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych
otwierają się za pomocą ozdobnych kryształowych gałek.

Komoda Enice. 1750pln
Klasyczna komoda wykonanej ze szklanych płyt osadzonych na
stelarzu z wytrzymałego tworzywa MDF. Wykończenie toczonych
drewnianych elementów nadaje komodzie sznyt ponadczasowej
elegancji. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych otwierają
się za pomocą ozdobnych kryształowych gałek. Komoda może
posłużyć jako praktyczna dekoracja do wystroju pokoju lub do
aranżacji salonu.

Konsola szklana Lorence - biała.
2370pln
Piękna szklana konsola w białym kolorze, wykonana
w klasycznym stylu. Toczone drewniane nóżki nadają
konsoli ponadczasowej elegancji. Szuflady otwierane
za pomocą ozdobnych kryształowych gałek. Konsola
może posłużyć jako praktyczna dekoracja do wystroju
pokoju lub aranżacji salonu.

Konsola szklana Lorence - czarna, 2370pln

Konsola szklana Lorence clear, 2370pln

Piękna szklana konsola w czarnym kolorze, wykonana w klasycznym
stylu. Toczone drewniane nóżki nadają konsoli ponadczasowej
elegancji. Szuflady otwierane za pomocą ozdobnych kryształowych
gałek. Konsola może posłużyć jako praktyczna dekoracja do wystroju pokoju lub aranżacji salonu.

Piękna szklana konsola wykonana w klasycznym stylu. Toczone
drewniane nóżki nadają konsoli ponadczasowej elegancji.
Szuflady otwierane za pomocą ozdobnych kryształowych gałek.
Konsola może posłużyć jako praktyczna dekoracja do wystroju
pokoju lub aranżacji salonu.

Stolik nocny Era white, 1370pln

Stolik nocny Era - black, 1370pln

Stół Azzini Clear Mirror. 4675pln

Piękny szklany stolik nocny w białym kolorze, wykonany w nowoczesnym stylu. Stolik wykonany został z drewna oklejonego szklaną
powłoką zapewniającą funkcjonalność oraz łatwe czyszczenie. Szuflada otwierana za pomocą ozdobnej kryształowej gałki. Stoliczek
może posłużyć jako stolik nocny przy łóżku lub jako praktyczna
dekorację do wystroju pokoju lub aranżacji salonu.

Piękny szklany stolik nocny w czarnym kolorze, wykonany
w nowoczesnym stylu. Stolik wykonany został z drewna
oklejonego szklaną powłoką zapewniającą funkcjonalność oraz
łatwe czyszczenie. Szuflada otwierana za pomocą ozdobnej
kryształowej gałki. Stoliczek może posłużyć jako stolik nocny
przy łóżku lub jako praktyczna dekorację do wystroju pokoju
lub aranżacji salonu.

Piękny lustrzany stół o geometrycznych kształtach, starannie
wykończony z lustrzanych elementów o delikatnej fazie.
Model ten posiada drewniane nóżki przymocowane do spodu
stolika wzmocnionego płytą MDF. Azzini świetnie się sprawdza
w klasycznej jak i nowoczesnej przestrzeni. Z pewnością
będzie stanowić wspaniały akcent w każdym wnętrzu.

Stolik nocny Era - szklany
clear, 1370pln
Piękny szklany stolik nocny wykonany w nowoczesnym stylu. Stolik wykonany został z drewna
oklejonego szklaną powłoką zapewniającą
funkcjonalność oraz łatwe czyszczenie. Szuflada
otwierana za pomocą ozdobnej kryształowej gałki.
Stoliczek może posłużyć jako stolik nocny przy
łóżku lub jako praktyczna dekorację do wystroju
pokoju lub aranżacji salonu.

Stolik kawowy szklany Isconti
Clear Mirror, 2590pln

Konsola szklana Lcamo
Clear Mirror, 5480pln

Piękny lustrzany stolik kawowy o geometrycznych
kształtach, starannie wykończony z lustrzanych
elementów o delikatnej fazie. Model ten posiada
drewniane nóżki przymocowane do spodu stolika
wzmocnionego płytą MDF. Isconti świetnie się
sprawdza w klasycznej jak i nowoczesnej przestrzeni.
Z pewnością będzie stanowić wspaniały akcent w
każdym wnętrzu.

Piękna szklana konsola wykonana w klasycznym stylu.
Toczone drewniane nóżki nadają jej ponadczasowej
elegancji. Szuflady otwierane na wcisk. Konsola może
posłużyć jako praktyczna dekoracja do wystroju pokoju
lub aranżacji salonu.

Konsola szklana Ersini Black, 3500pln
Piękna szklana konsola wykonana w klasycznym stylu.
Toczone drewniane nóżki nadają jej ponadczasowej
elegancji. Lustrzane szuflady posiadające ażur w środkowej
części otwierane są na wcisk. Konsola może posłużyć jako
praktyczna dekoracja do wystroju pokoju lub aranżacji
salonu.

Konsola szklana Anseverino Black,
3380pln

Konsola szklana Resso Black,
2370pln

Mber - lustro dekoracyjne w ramie
lustrzanej, 1750pln

Piękna szklana konsola wykonana w klasycznym stylu.
Toczone drewniane nóżki nadają jej ponadczasowej elegancji.
Szuflady otwierane na wcisk. Konsola może posłużyć jako

Piękna szklana konsola wykonana w klasycznym stylu.
Toczone drewniane nóżki nadają jej ponadczasowej
elegancji. Szuflady otwierane na wcisk. Konsola może
posłużyć jako praktyczna dekoracja do wystroju pokoju

Szykowne lustro dekoracyjno-użytkowe z trójwymiarowym akcentem. Lustro formą przypominające złoty

praktyczna dekoracja do wystroju pokoju lub aranżacji salonu.

kryształ efektownie odbijający światło.

lub aranżacji salonu.

Nes - okrągłe lustro dekoracyjne
w ażurowej ramie, 1975pln

Allotta - okrągłe, nowoczesne
lustro dekoracyjne, 1790pln

Eretti - nowoczesne lustro dekoracyjne, 1820pln

Okrągłe lustro z ramą wykonaną w prawdziwie wyrafinowanym stylu stanowiąc wspaniałe połączenie
srebra z czernią.

Nowoczesne lustro skomponowane z trójkątnych
szklanych elementów tworzących w centrum sześciokątne zwierciadło. Okrągłe lustro zaprojektowane
w nowoczesnym stylu będzie z pewnością pasowało w
każdej przestrzeni domu, ze względu na geometryczny
styl nadający całości klasycznego wyglądu.

Prostokątne, klasyczne lustro. Ramę tworzy wstawka
wypełniona delikatnymi kryształkami, odbijającymi refleksy
światła.Rama lustra nadaje mu elegancji i szyku, dzięki
czemu model będzie spełniał charakter reprezentacyjny
w każdym pomieszczeniu. Unikalny wygląd lustra pozwala
na wykorzystanie go jako przewodniego motywu aranżacji
wnętrz zarówno tych nowoczesnych jak i klasycznych.

Lcamo - kwadratowe, nowoczesne lustro
dekoracyjne, 2350pln

Rsini - okrągłe lustro dekoracyjne w
ażurowej ramie lustrzanej. 1900pln
Rsini to okrągłe lustro dekoracyjne o bogato zdobionej ażurowej
ramie. Wyrafinowany, rzucający się w oczy design przełamie jednolity, minimalistyczny styl nowoczesnych przestrzeni. Lustro Rsini to
znakomity element aranżacji w salonie oraz sypialni.

Ecate - okrągłe nowoczesne
lustro dekoracyjne w ramie lustrzanej. 2630pln
Eleganckie lustro stworzone z myślą o miłośnikach
stylu glamour. Trójwymiarowa rama złożona z
nieregularnych kryształowych trójkątów i rombów
wspaniale odbija promienie świetlne w efektownej grze
światłocieni.

Ike 180x120 - prostokątne
lustro dekoracyjne w ramie
lustrzanej, 3540pln

Aia 120x180 - prostokątne lustro dekoracyjne w ramie lustrzanej, 3300pln

Emeter - kwadratowe lustro dekoracyjne w lustrzanej ramie, 2800pln

Aia to lustro o dużym, prostokątnym zwierciadle i pięknej klasycznej
ramie. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu lustro stanie się reprezentacyjnym elementem każdego wnętrza. Zwierciadło otoczone
jest lustrzaną ramą usytuowaną pod kątem o delikatnym, falistym
zakończeniu.

Emeter to rozbudowane, kwadratowe lustro, które z pewnością
stanie się reprezentacyjnym elementem w każdym wnętrzu.
Rama zbudowana z mniejszych lustrzanych fragmentów o
delikatnej fazie nadaje całości wyrafinowanej elegancji.

Etyda 90x180 - prostokątne lustro dekoracyjne w lustrzanej ramie, 3250pln

Etyda 90x150 - prostokątne lustro dekoracyjne w lustrzanej ramie, 2480pln

Etyda 80x120 - prostokątne lustro dekoracyjne w lustrzanej ramie. 2300pln

Etyda to rozbudowane lustro, które z pewnością stanie się reprezentacyjnym elementem każdego rodzaju wnętrza.

Etyda to rozbudowane lustro, które z pewnością stanie się
reprezentacyjnym elementem każdego rodzaju wnętrza.

Etyda to rozbudowane lustro, które z pewnością stanie się
reprezentacyjnym elementem każdego rodzaju wnętrza.

Lustro o dużym, prostokątnym zwierciadle i
pięknej klasycznej ramie. Dzięki precyzyjnemu
wykonaniu lustro stanie się reprezentacyjnym elementem każdego wnętrza. Zwierciadło otoczone
jest lustrzaną ramą zbudowaną z mniejszych
elementów o delikatnej fazie.

Gelia 150x90 - prostokątne lustro dekoracyjne w fazowanej ramie lustrzanej.
3300pln

Ione 180x90 - prostokątne lustro
dekoracyjne w fazowanej ramie
lustrzanej. 3550pln

Gelia to rozbudowane lustro, które z pewnością stanie się reprezentacyjnym elementem w każdym wnętrzu. Rama zbudowana z
mniejszych lustrzanych fragmentów o delikatnej fazie nadaje całości
wyrafinowanej elegancji.

Ione to rozbudowane lustro, które z pewnością
stanie się reprezentacyjnym elementem w każdym
wnętrzu. Rama zbudowana z mniejszych lustrzanych
fragmentów o delikatnej fazie nadaje całości wyrafinowanej elegancji.

Ris - okrągłe lustro dekoracyjne w ramie
lustrzanej, 2340pln

Edea - okrągłe lustro dekoracyjne w
ażurowej ramie lustrzanej, 1870pln

Elene - okrągłe nowoczesne
lustro dekoracyjne w ramie
lustrzanej, 2340pln

Ris to okrągłe lustro dekoracyjne o masywnej ramie złożonej z
mniejszych kawałków szkła ze starannie oszlifowaną fazą, ułożonych
pod różnymi kątami.

Edea to okrągłe lustro dekoracyjne o bogato zdobionej
ażurowej ramie wykonanej z wielu wypolerowanych ornamentalnych kształtów z fazowanego szkła.

Okasta lustro dekoracyjne, 2450pln

Laris - prostokątne lustro dekoracyjne
w ramie lustrzanej, 2450pln

Rche - okrągłe nowoczesne lustro dekoracyjne w ramie lustrzanej. 3420pln

Laris to lustro, które stanie się niezwykle reprezentacyjnym
elementem w każdym wnętrzu. Nakładające się na siebie
lustrzane elementy o wspaniałych ornamentalnych kształtach
tworzą piękną ażurową ramę zamkniętą w prostokątnych
krawędziach.

Rche to okrągłe lustro dekoracyjne z trójwymiarową ramą,
składającą się z łukowatych, szklanych kształtów tworzących
pierścień, nadający lustru awangardy.

Ina 150x90 - prostokątne lustro dekoracyjne w ramie lustrzanej, 1720pln
Ina to rozbudowane lustro, które z pewnością stanie się reprezentacyjnym elementem każdego rodzaju wnętrza.

Okasta to prostokątne lustro o wąskim zwierciadle i pięknej
dekoracyjnej ramie. Dzięki finezyjnemu projektowi i precyzyjnemu
wykonaniu lustro stanie się reprezentacyjnym elementem każdego
wnętrza.

Elene to okrągłe lustro dekoracyjne z trójwymiarową ramą, składającą się z połączonych ze
sobą szklanych okręgów, poprzemieszczanych
względem siebie.

Eto - okrągłe lustro dekoracyjne w
ażurowej, lustrzanej ramie, 2000pln

Leo - okrągłe lustro dekoracyjne w ramie
. 2150pln

Rletta - okrągłe lustro dekoracyjne w ażurowej, drewnianej ramie.
1900pln

Eto to okrągłe lustro dekoracyjne z ażurową, podwójną ramą,
połączoną szlifowanymi łukowatymi kształtami ze szkła, które nadają
lustru dynamicznego charakteru.

Lustro o trójwymiarowej ramie złożonej z regularnych prostokątnych
szklanych elementów zamykających się w okrąg, wspaniale odbija
promienie świetlne w efektownej grze światłocieni.

Va 80x120 - prostokątne lustro dekoracyjne w fazowanej ramie lustrzanej, 1620pln

Ltea - okrągłe lustro dekoracyjne w
ażurowej, lustrzanej ramie, 2150pln

Mber Silver - lustro dekoracyjne w
ramie lustrzanej, 1850pln

Va to rozbudowane lustro, które z pewnością stanie się reprezentacyjnym elementem każdego rodzaju wnętrza.

Okrągłe lustro Ltea z ażurową ramą składa się z fazowanych
fragmentów tworzących piękny, odbijająchy światło wzór wokół
zwierciadła.

Mber Silver to szykowne lustro dekoracyjno-użytkowe
z trójwymiarowym akcentem. Lustro formą przypominające srebrny kryształ, efektownie odbijając światło.

Race - okrągłe lustro dekoracyjne
w ażurowej ramie, 1730pln

Ucy - nowoczesne lustro dekoracyjne,
1520pln

Ell - prostokątne lustro dekoracyjne
w lustrzanej ramie. 2450pln

Race to okrągłe lustro okalane przez mnóstwo niewielkich, owalnych
kryształków. Okrągłe nowoczesne lustro pasujące do każdego
pomieszczenia. .

Dekoracyjne lustro bez zwierciadła o pięknie prezentującej się
trójwymiarowej powierzchni złożonej z trójkątnych fragmentów
wypolerowanego szkła.

Ell to eleganckie lustro z efektowną ramą składającą się
z dziesiątek drobnych lustrzanych fragmentów.

Rletta to okrągłe lustro z ramą wykonaną w prawdziwie
wyrafinowanym stylu stanowiąc wspaniałe połączenie
drewna ze szkłem.

Iv - okrągłe lustro dekoracyjne w kryształowiej ramie lustrzanej, 2450pln

Ristina - okrągłe lustro dekoracyjne w
ramie lustrzanej. 2200pln

Ichell - prostokątne lustro dekoracyjne w ramie lustrzanej. 1540pln

Okrągłe lustro Iv z efektowną ramą składającą się z pięknie
szlifowanych, mieniących się kryształków efektownie odbijających
światło.

Lustro ozdobne o szklanej ramie, okalającej okrągłe zwierciadło,
kształtem przypominającej płatki kwiatów.

Ichell to prostokątne lustro otoczone ramą wykonaną
z kryształowych szlifowanych na całym obwodzie
lusterek na czarnym tle.

Amelia - prostokątne lustro dekoracyjne w
ramie lustrzanej 1540pln

Andra - okrągłe lustro dekoracyjne w
ramie lustrzanej, 1560pln

Etito - nowoczesne lustro dekoracyjne AH 8250, 1730pln

Amelia to okrągłe lustro w niebanalnej oprawie wykonanej ze
szlifowanych kryształów.

Andra to eleganckie lustro wykonane z trójwymiarowej ramy
złożonej z nieregularnych kryształowych rombów. Bogaty
design lustra stanowi interesujący przykład zdobienia w stylu
glamour.

Etito to prostokątne, ciekawe lustro. Ramę tworzą
duże, geometryczne elementy lustrzane ,które
zamocowano na płycie mdf. Lustra umieszczone
są pod kątem dzięki czemu uzyskano efekt
trójwymiaru. Lustro świetnie wpasowuje się w
płaszczyznę nowoczesnych wnętrz.

PARTNERZY

Showroom Estelle Cartwright Home zlokalizowany jest na końcu ulicy
Bernardyńskiej (w nawigacji należy wprowadzić adres: Bernardyńska 16C,
02-904 Warszawa), która biegnie wzdłuż osiedla Mokotów Park i kończy się przed
wejściem do lokalu. Parkowanie krótkoterminowe, możliwe przed wejściem
do lokalu. Zapraszamy do skorzystania z garażu podziemnego. Prosimy o kontakt
w celu otworzenia wjazdu do podziemnej hali garażowej.
Miejsce parkowania krótkoterminowego
Odbiór zamówień i zakupów.

Wjazd na parking podziemny
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Należy poinformować ochronę,
że miejscem spotkania jest
Showroom.

a
sk

Tras

16C

erni

iń
wś
Po
skiego
Idzikow

16B

z
oro C

16A

Ochrona wjazdu do
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Jezi

Miejsca 1.15 (poziom -1) i 2.82 (poziom -2).
Prosimy zatrzymaj się w tym miejscu
i zadzwoń do nas – otworzymy dla Ciebie wjazd.

Klub Tenisowy
Sinet House

która prowadzi do Mokotów Park.
Należy jechać wzdłuż osiedla do
ostatniego budynku 16C (Villa Aqua),
na parterze którego, widoczne będą już
witryny Showroomu.

Showroom

Estelle Cartwright Home

Sadyba Best Mall

Prosimy skręcić
w ul. Bernardyńską,

która prowadzi do Mokotów Park.

KONTAKT

zaplanuj spotkanie
Showroom Estelle Cartwright Home Warszawa
ul. Bernardyńska 16C
Mokotów Park Villa Aqua
02-904 Warszawa
estelle@estelle.pl | tel. 605 603 133

