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Wykaz tematów redakcyjnych drukowanego i cyfrowego przewodnika zakupowego InfoMarket SMK (Salon, Meble, Kuchnia) 2018

KUCHNIA 
meble, AGD,  

zlewozmywaki i baterie

JADALNIA 
stoły, krzesła,  

zastawa i dodatki

SALON 
sprzet RTV,  

meble i wyposażenie

ORGANIZACJA 
w kuchni, salonie,  

przedpokoju

OŚWIETLENIE 
kuchni, salonu,  
pokoju i sypialni

INSTALACJE 
audio i wideo,  

dom inteligentny, klimatyzacja

1/2018  
Wiosna

Przestronna i funkcjonalna 
wyspa kuchenna  

– jak ją zaplanować  
i wyposażyć:  

od AGD przez zlew  
po meble i dodatki.

Jak szybko i efektownie 
powiększyć optycznie  
wnętrze – przegląd 

najciekawszych projektów 
luster, białych dekoracji,  

farb, itp.

Produkty, instalacje  
i dekoracje wykorzystujące 

naturalne materiały  
(drewniane, kamienne,  

tkaniny i mieszane).

Porządkujemy salon, 
zestawienie mebli  

modułowych i komód  
oraz rozwiązań pod sprzęt 

audio i wideo.

Oglądam, czytam,  
odpoczywam z dobrze 

dobranym źrodłem światła  
– najciekawsze lampy wiszące, 

stojące i montowane  
na ścianie.

Niewidzialny dźwięk  
w Twoim domu  

– przegląd głośników  
do zabudowy oraz systemów 

montażu i rozwiązań  
multiroom.

2/2018  
Lato

Blat kuchenny  
praktyczny, trwały, wytrzymały  

i inspirowany sztuką  
– wybrane przykłady  

z najnowszych trendów  
i projektów.

Kuchnia otwarta  
na salon, czyli o czym  

warto wiedzieć  
i jakie produkty  

i rozwiązania wybrać  
podczas projektowania.

Kino domowe,  
sala odsłuchowa, salon gier,  

a może słuchawki  
do wanny lub łóżka?  

Ty decydujesz,  
Ty urządzasz!

Przechytrzyć bałagan  
w kuchni, czyli jak i gdzie 
przechowywać produkty. 

Przegląd systemów  
i rozwiązań optymalizujących 

przestrzeń.

Nowoczesne, zdrowe  
i ekologiczne źródła światła  

– aspekty wzornicze  
oraz zagadnienia  

techniczne.

Zdrowe powietrze,  
zdrowy dom,  

zdrowy człowiek.  
Jak zadbać o jakość powietrza 

ze stylem, wyglądem  
i… wydajnością.

3/2018  
Jesień

Co wiesz o strefie zmywania  
– czyli jak zaprojektować 
kuchnię i jakie produkty 

dobrać, aby w niej dobrze  
i wygodnie zmywać,  

czyścić i płukać.

Panele, drewno,  
posadzki, płytki, gres, 

szkło, dywany, zdobienia 
– dekorowanie detalami i 

kolorami jadalni  
i salonu.

Telewizor i design  
– multimedialne  
centrum domu,  
dobrze dobrane  

technicznie  
i stylistycznie.

Śmieci i odpady  
w Twoim domu – zestawienie 

rozwiązań do sortowania, 
mielenia i pozbywania się 

nieczystości szybko, czysto  
i komfortowo.

Doświetlamy płytę,  
biurko, ścianę, blat roboczy  

– wszystko o wydajnym  
i funkcjonalnym  

oświetleniu  
od włącznika do oprawy.

Dom inteligentny  
czy może smart home?  

Jak to rozumieć,  
definiować, zsynchronizować 

i połączyć, aby… zawsze 
działało!

4/2018  
Zima

Meble w kuchni  
– od projektu przez materiały 

do wyposażenia. Co trzeba 
wiedzieć i na jakie marki  

i systemy oraz okucia  
warto postawić.

Wiosna, lato,  
jesień czy zima  

– stół zawsze musi być  
pięknie i praktycznie nakryty.  

Różnorodne motywy  
i sztuka dekoracji jadalni.

Wygodnie,  
elegancko i z klasą  

– zestawienie wybranych  
foteli i kanap, dostosowanych 

do stylu wnętrza  
i wyposażenia.

Dom, garaż i piwnica  
dobrze zorganizowane  

i uporządkowane  
– nowoczesne systemy 

automatyczne  
a rozwiązania klasyczne.

Rola detali w projekcie domu  
i instalacji elektrycznej:  

od włącznika  
do dekoracyjnych listew 

oświetleniowych  
– przegląd rynku.

Jak zaprojektować  
i wyposażyć sieci: elektryczną, 

telefoniczną, internetową 
i telewizyjną – ustawa 

budynkowa a domy  
i mieszkania indywidualne.


