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Tajemniczy

Bella Złota Linia Porcelana Monokolor

Garnki Silesia, linia Izydor

Tekstylia kuchenne Monokolor MariaPaula kolekcja Listki 



kolekcja

w cieniu 
ogrodu

ukojenie

Ustronna altanka w cieniu ogrodu wygląda nieco tajemniczo. 
Dlatego sięgając po modny w tym sezonie motyw florystyczny, 
projektanci wybrali bardzo oryginalną kolorystykę. Klasyczny 
wzór w drobną łączkę, utrzymany jest w tonacji ciemnozielonej. 
Subtelne, kwiatki doskonale prezentują się na szykownym, 
granatowym tle. Aby nabrały finezji dodano złotą lamówkę. 
Tego typu dekoracje na porcelanę i tekstylia, to zapowiedź 
trendu, który z pewnością spodoba się kobietom w każdym 
wieku i utrzyma przez kilka najbliższych sezonów. Jak klasyczna, 
bezpretensjonalna sukienka w łączkę, którą każda z nas 
chciałaby mieć w swojej szafie...



Kolekcja Klarisa Cukiernica na nóżce

Tekstylia kuchenne Monokolor

Zadać szyku

Kubki porcelanowe Be Happy

Deska ceramiczna Chlebak kuferek metalowy



Charakterystyczna sylwetka zaprojektowana w 1947 roku 
przez Christiana Diora, choć z dzisiejszej perspektywy 
należy do historii mody, to w swoich czasach była 
rewolucyjna i bardzo nowoczesna. Podobnie jak kolekcja 
porcelany Madison, której fason inspirowany projektami 
Diora, przypomina marszczoną, taliowaną spódnicę...  
Jest zarazem w stylu retro, a jednocześnie zawiera w sobie 
tchnienie świeżości, klasę i szyk Europy lat pięćdziesiątych. 
Kolekcja Madison to swoista gra nowoczesności z tym,  
co kochamy w stylu retro. Niezwykle oryginalny krój 
elementów zastawy wieńczy złota linia. Szeroki, pięknie 
wyprofilowany kołnierz talerzy, zakończony festonem, 
dekorują subtelne kropeczki. 
Uniwersalny i ultrakobiecy motyw grochów przeżywa 
w tym sezonie swój renesans i jest obecny nie tylko na 
pokazach mody najbardziej wpływowych projektantów, 
ale także na ulicach współczesnych europejskich miast.  
To prawdziwa emanacja kobiecości. Garnki Izydor Zieleń

Tekstylia kuchenne Monokolor MariaPaula kolekcja Listki 

kolekcja Madison



Świetliste pastele

Kolekcja porcelany Monokolor Kosze metalowe i maty - kolekcja Lemoniada

Kubki porcelanowe Be Happy

Deska ceramiczna

Kolekcja garnków emaliowanych Pastele

Obrusy Altom DesignKubki dekoracja Kaktusy

Kolekcja Misie



pasteLOVe
kolekcja Wesoły Zajączek



Chodź, pomaluj swój świat na żółto i na niebiesko...  
i spójrz jak pięknie prezentuje się w jasnych barwach!  
Świetliste dekoracje na porcelanie, pastelowe naczynia 
i dodatki są doskonałym antidotum na nudę i mają moc,  
by wprowadzić Cię w pogodny nastój. Odcienie lekkich, 
owocowych sorbetów świetnie się ze sobą komponują, 
tworząc przyjemne otoczenie. Jasne, pełne słońca odcienie 
rozświetlają wnętrza, dodają świeżości, są energetyczne  
i pozytywne! Subtelne dekoracje na delikantej, aksamitnie 
gładkiej porcelanie New Bone China, przypominają radosne, 
dziecięce rysunki. Pudrowy róż, modna mięta, cytrynowa 
żółć, jasny błękit, morelowy, seledynowy - pastelowe barwy
tworzą wokół nas krainę łagodności, która po prostu ma  
na nas dobry wpływ...

kolekcja Polne Kwiaty



Be Happy

kolekcja Granatowa Róza.



Na tle głębokiego granatu i delikatnego kremu rozkwitają 
intensywnie różowe pąki. Różane ogrody oraz atmosfera 
nadmorskich kurortów były inspiracją dla twórców tej 
kolekcji. Róża, która stanowi lubiany temat dekoracji 
na porcelanie, została tym razem zaprezentowana  
w niebanalnej formie, pełnej soczystych kolorów. 
Oryginalny krój liter, którym zapisane jest motto, 
nadaje kolekcji odrobiny nowoczesności. Kompozycja 
dopełniających się granatowych i kremowych elementów, 
pełna jest uroku i harmonii, jak w najpiękniejszym różanym 
ogrodzie.
Pąki kwiatów róży damasceńskiej, o intensywnym zapachu  
są uprawiane najczęściej w basenie Morza Śródziemnego.  
Z jej płatków, zbieranych najczęściej przez kobiety, 
jest produkowany słynny na cały świat olejek różany. 
Kolekcja Granatowa Róża nawiązuje właśnie do klimatu 
śródziemnomorskiego, jest wspomnieniem orzeźwiającej 
bryzy podczas spaceru po różanym ogrodzie. Delikatna 
i krucha jak płatek róży, a zarazem uwodząca słodyczą  
i nasyceniem barw. Intryguje i roztacza swój czar. Zaprasza 
na filiżankę kawy w rozarium nad brzegiem morza...



Letnie orzeźwienie

Kolekcja Lemoniada u Leny



Kolekcja Lemoniada to zaproszenie na piknik albo letnie 
przyjęcie w ogrodzie. Jest jak orzeźwiający smak 
cytrynowej lemoniady z nutą słodyczy i mięty. Pełen 
lekkości american style, inspirowany modą lat 50-tych,  
to właśnie ten klimat!
Słoneczne, soczyste pastele to kolory, po które chętnie 
sięgamy tego lata! Zaserwujmy przyjaciołom porcję 
zdrowych napojów domowej roboty, które mają w sobie 
moc dojrzałych w słońcu owoców! Specjalne zamykane 
butelki, słoiki do lemoniady czy lekkich deserów, pojemniki 
na sałatki i piknikowe przekąski, to nasze niezbędne 
wyposażenie na przyjęcie na świeżym powietrzu!  
Do domu i ogrodu, na taras i działkę za miastem, na piknik 
i wycieczkę rowerową - oryginalna stylistyka kolekcji  
w najmodniejszych kolorach pod słońcem!

kolekcja



Miętowy kolor
to absolutny  
hit sezonu.  
Odważnie wkracza  
na salony, 
wprowadzając
element świeżości
i modnego szyku!
Daje wyraźny sygnał:
to wnętrze ma 
swój styl!

Poczuj miętę!

Kubki z dekoracją Kaktus

MariaPaula Ecru Złota Linia

Kolekcja Bella Złota Linia

MariaPaula Ecru Złota Linia



kolekcja

Garnki Izydor Zieleń

Sunshine



BOSTON STYLE

Wazon dekoracja Granit

Chlebak z pokrywą bambusową

Porcelana z kolekcji Monokolor

Garnki emaliowane Silesia



Rockowa kuchnia od naszych marek

Porcelana z kolekcji Regular

Naczynia kuchenne VALDINOx ROCK

Noże z kolekcji Rock

Czajnik Rock



Naczynia kuchenne: garnki, patelnie czy brytfanny 
to w dzisiejszych czasach nie tylko narzędzia do 
przygotowywania smacznych i zdrowych posiłków. 
Chcemy otaczać się pięknymi przedmiotami i dotyczy 
to także przedmiotów użytkowych. Nawet garnki mogą 
dodawać wnętrzom wyrazu, dopasowując się 
stylistycznie do wystroju kuchni. Marka VALDINOx, 
wybierana przez pasjonatów gotowania, oferuje produkty
o wyrazistej linii i określonym, mocnym charakterze.
Linia VALDINOx ExPERT to solidne naczynia, w odcieniu 
głębokiej czerni, wykończone nowoczesnym tworzywem 
silikonowym. To rozwiązanie podnosi funkcjonalność 
garnków oraz sprawia, że są mocnym akcentem  
w nowoczesnej kuchni. 
Linia VALDINOx RED to propozycja bardziej finezyjna. 
Uchwyty o oryginalnym fasonie i kolorze są jak szczypta 
chilli, która dodaje potrawom smaku i charakteru. 

Naczynia kuchenne VALDINOx RED
Ambasador marki mistrz kuchni 

Szymon Czerwiński

Naczynia kuchenne VALDINOx ExPERT
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ALTOM sp. z o.o. sp. k.  
ul. Roosevelta 116a  
62-200 Gniezno
tel.: +48 61 4261933 
altom@altom.pl 
www.altom.pl

Więcej inspiracji i zdjęć  
na Instagramie:  
@altomdesignstudio
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