
stop klatka

Przedpre mie ro wy po kaz serii RE FE REN CE od był

si´ 18 lu te go na warszawskiej Saskiej K´pie, przy

oka zji otwar cia show ro omu fir my Uni que De sign.

W im pre zie in au gu ra cyj nej uczest ni czy li klien ci,

przy ja cie le fir my, współ pra cu jà cy z nià ar chi tek ci

oraz lu dzie ze Êwia ta biz ne su, dzien ni ka rze i ar ty Êci. 

Bez wàt pie nia gwiaz dà wie czo ru była jed nak

seria RE FE REN CE. Sprz´t, któ ry nie po zwa la

przejÊç obo j´t nie obok. Jego design i jakoÊç

wykoƒczenia stały si´ głów nym te ma tem roz mów

sku pionych w grup ki pierw szych fa nów. Ad re na li n´

goÊci pod nio sła do dat ko wo lo te ria fan to wa, umo -

˝liwiajàca zdobycie cennych nagród, ufun dowa -

nych przez organizatora imprezy Uni que De sign.

Tych wszyst kich, któ rzy nie by li te go wie czo ra

z na mi, za pra sza my do bezpoÊredniej kon fron ta cji

z RE FE REN CE w salonie Uni que De sign. My ju˝

dziÊ mo ̋ e my wy sta wiç RE FE REN CE naj lep sze re -

fe ren cje.

TEKST: BE ATA LESZ CZY¡ SKA

FOT. SER WIS PRA SO WY UNI QUE DE SIGN

Kiedy udaje si´ maria˝ pi´kna i najnowszej technologii, pow -
stajà… u˝ytkowe dzieła sztuki. Jak choçby seria REFERENCE,
najmłodsze dziecko firmy LOEWE. Mi´liÊmy okazj´ uczestni -
czyç w jego przedpremierowym pokazie w Polsce. 

Re fe ren ce
z re fe ren cja mi

A Małgorzata Zi´cik, Tomasz Kanach i Grzegorz
Maçkiewicz (firma DSV, dystrybutor marki Loewe
w Polsce).

D Dariusz Kociszewski (Uni que De sign), Ewelina
Wójcicka (Uni que De sign) i Tomasz Kammel.
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