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Open yourself to live in art, magic and unique design!

„

I have the simplest tastes.
I am always satisﬁed with the best.
Mam bardzo nieskomplikowany gust.
Zawsze zadowala mnie najlepsze.

Oscar Wilde

WELCOME TO
SOPHIE HOMESTYLE WORLD
Since 2013, we have been creating beautiful
metal and glass interior structures, designer
doors, barndoor doors and shutters, as well as
our newborn baby - coﬀee tables.
Our goal is to introduce the tradition of quality
and uniqueness to all places that we call home.
100% HANDMADE. 100% POLISH DESIGN.
100% POLISH PRODUCT.

WITAJ W ŚWIECIE SOPHIE HOMESTYLE
Od 2013 roku tworzymy piękne metalowo –
szklane zabudowy do wnętrz, designerskie
drzwi, drzwi i okiennice typu barndoor oraz
niedawno narodzone nasze kolejne dziecko –
stoliki kawowe.
Naszym celem jest wprowadzenie tradycji
jakości i unikatowości do wszystkich miejsc,
które nazywamy domem.
100% HANDMADE. 100% POLSKI DESIGN.
100% POLSKI PRODUKT.

PORTRAITS OF ARTISTRY

PORTRET KUNSZTU

We design with attention to detail, and the eye to
what we believe is beautiful and unique.

Projektujemy z dbałością o szczegóły i uważnie
obserwujemy to, co piękne i niepowtarzalne.

A HERITAGE OF CRAFTSMANSHIP

DZIEDZICTWO RZEMIOSŁA

Products made by hand are rare and they represent
the love for craftsmanship inspired by a tradition
of artistry, handed down over generations. Quality
improves within age. That’s the underlining principle.

Rzeczy wykonywane ręcznie są rzadkością
i stanowią miłość do rzemiosła inspirowaną
tradycją kunsztu przekazywaną z pokolenia na
pokolenie. Jakość poprawia się tylko wraz
z wiekiem. To jest nasza podstawowa zasada.

Designing for interiors, creating home furnishings is
our area of expertise in which we strive for
perfection. Every detail represents our passion and
love to create something one of a kind.

Projektowanie wyposażenia wnętrz to nasza
specjalizacja, w której dążymy do perfekcji. Każdy
szczegół reprezentuje naszą pasję i miłość do
kreowania czegoś jedynego w swoim rodzaju.

"Imagination is more important than knowledge. For knowledge
is limited, whereas imagination embraces the entire world,
stimulating progress, giving birth to evolution."

"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Wiedza jest bowiem
ograniczona, a wyobraźnia obejmuje cały świat, stymulując
postęp, rodząc ewolucję."

Albert Einstein

Albert Einstein

Collection FRENCH RIVIERA
ORIGINAL DOORS

Kolekcja RIWIERA FRANCUSKA
AUTORSKIE DRZWI

„Once upon a time, Dominisia dreamed of living on the
French Riviera, in love with everything. Dream came true.
This collection wraps the French Riviera through the prism
of life in Monte-Carlo. I leave the rest to your imagination”
- Dominika Pomarańska

"Pewnego razu Dominisia zamarzyła zamieszkać na Riwierze
Francuskiej zakochana w całokształcie. Marzenie się spełniło.
Ta kolekcja jest wrapem Riwiery Francuskiej przez pryzmat
życia w Monte-Carlo. Resztę pozostawiam Państwa wyobraźni"
- Dominika Pomarańska

Original construction made of steel and glass
- hand-decorated with metal ﬂakes. Each copy is
UNIQUE and designed for the individual needs of the
customer.

Autorska konstrukcja ze stali i szkła – ręcznie
zdobionego płatkami metali. Każdy egzemplarz jest
UNIKATOWY i projektowany na indywidualne potrzeby
zamawiającego.

This model can be made as:
- a double-leaf door (as pictured)
- a single-leaf door
- traditionally opened door
- sliding door
- in the form of a wall

Wzór może być wykonany jako:
- drzwi dwuskrzydłowe (na zdjęciu)
- drzwi jednoskrzydłowe
- drzwi otwierane tradycyjnie
- drzwi przesuwne
- w formie ściany

The current price is given on our website.

Aktualna cena jest podana na naszej stronie internetowej.

Available in four colors:

Dostępny w czterech kolorach:

gold

silver

copper

antique copper

złoty

srebrny

miedź

miedź antyczna

100% HANDMADE
We have our own locksmith workshop,
where elements of interior ﬁttings are
made of steel. We make glazed doors,
walls, winter gardens and various types of
powder coated partitions in a wide range
of RAL colours or hand-gilt and silvered.
Posiadamy własny warsztat ślusarski,
w którym powstają ze stali elementy
wyposażenia wnętrz. Wykonujemy
przeszklone drzwi, ogrody zimowe
i różnego rodzaju ścianki malowane
proszkowo w szerokiej gamie kolorów
RAL a także ręcznie złocone
i posrebrzane.

"Follow your bliss and the universe will open
doors where there were only walls.”
„Podążaj za swoim szczęściem, a wszechświat
otworzy przed Tobą drzwi tam, gdzie były tylko
ściany."
Joseph Campbell

MATERIALS

MATERIAŁY

Metal

Metal

Thanks to the use of steel proﬁles, our products are
characterized by durability and endless elegance.

Dzięki zastosowaniu proﬁli stalowych nasze produkty
charakteryzują się trwałością i nieskończoną elegancją.

Glass

Szkło

In our projects, we use various types of glass: ﬂoat,
antisol, super white, stopsol, wired, laminated, frosted,
obscured, silver/brown/graphite mirror, moraine mirror,
ﬂutes and hand decorated from collection FRENCH
RIVIERA.

W naszych projektach wykorzystujemy różne rodzaje
szkła: ﬂoat, antisol, super białe, stopsol, zbrojone,
laminowane, mleczne, ornamentowe, lustro srebrne /
brązowe / graﬁtowe, lustro morena, ﬂutes oraz ręcznie
zdobione z kolekcji RIWIERA FRANCUSKA.

"The doors will be opened to those who are bold enough to knock."

"Drzwi będą otwarte dla tych, którzy mają odwagę pukać."

Tony Gaskins

Tony Gaskins

BE MY LILOU BOUTIQUE, WARSAW / WARSZAWA

(design of external company / wg projektu zewnętrznej ﬁrmy)

Collection FRENCH RIVIERA
HAND DECORATED GLASS
We present you the FRENCH RIVIERA glass collection by
Sophie Homestyle which is fully hand-decorated with
metal ﬂakes.
The glass is available in four colors:
Copper | Gold | Silver | Antique copper
Glass can be ordered in any size as a ﬁlling for metal-glass
doors and walls as well as entire walls, showers, furniture
and many more. The current price per 1m² is given on our
website.

Kolekcja RIWIERA FRANCUSKA
SZKŁO RĘCZNIE ZDOBIONE
Prezentujemy Państwu w pełni ręcznie dekorowaną
płatkami metali kolekcję szkła RIWIERA FRANCUSKA
Sophie Homestyle.
Szkło jest dostępne w czterech kolorach:
Miedź | Złoto | Srebro | Miedź antyczna
Szkło można zamawiać w dowolnych rozmiarach jako
wypełnienie drzwi i ścian metaloplastycznych ale również
całych ścian, prysznicy, mebli i wielu innych. Aktualna cena
za 1 m² podana jest na naszej stronie internetowej.

Collection FRENCH RIVIERA
DOOR HANDLES - set of 2 pieces
Hand decorated with metal ﬂakes. Each copy is
UNIQUE and designed for the individual needs of the
customer. The handles can be customized in size and
color.
The current price is given on our website.
Standard as pictured is in gold 60 X 10 cm
Available in four colors:
Copper | Gold | Silver | Antique copper

Kolekcja RIWIERA FRANCUSKA
UCHWYTY DO DRZWI - zestaw 2 sztuk
Ręcznie dekorowane płatkami metali. Każdy egzemplarz
jest UNIKATOWY i projektowany na indywidualne
potrzeby zamawiającego. Uchwyty mogą mieć
spersonalizowany rozmiar i kolor.
Aktualna cena jest podana na stronie internetowej.
Standard na zdjęciu jest w kolorze złotym 60 X 10 cm
Dostępne w czterech kolorach:
Miedź | Złoty | Srebrny | Miedź antyczna

BARNDOORS BY SOPHIE HOMESTYLE

OUR CARPENTRY WORKSHOP
We are proud that we can oﬀer you such
unique products thanks to the accessibility
of our own two-generation carpentry
workshop. In our atelier we attempt to
take care of every aspect and show
aﬀection to unique objects. We design
with attention to detail and carefully
observe what is beautiful and special.
As a result of our work, exceptional items
are created, which are a reﬂection
of individuality and concept of Customers
who trusted us.

NASZA PRACOWNIA STOLARSKA
Jesteśmy dumni z tego, że możemy
klientom oferować tak wyjątkowe produkty
dzięki własnemu, dwupokoleniowemu
warsztatowi stolarskiemu. W naszej
pracowni dbamy o detale i okazujemy
miłość do przedmiotów jedynych w swoim
rodzaju. W efekcie naszej pracy powstają
rzeczy unikatowe, będące
odzwierciedleniem indywidualności
i wyobrażeń klientów, którzy nam zaufali.

BARNDOORS BY SOPHIE HOMESTYLE
With great pleasure, we present a unique BASIC COLLECTION of THE BARNDOOR doors by Sophie Homestyle.
Collection together with a set of hardware kit are created by 6 models in 10 colours and as many as 14 unique patterns.
You can view our full range of options and easily order online at www.sophiehomestyle.com
Z wielką przyjemnością prezentujemy wyjątkową KOLEKCJĘ BASIC drzwi BARNDOOR autorstwa Sophie Homestyle.
Kolekcję wraz z zestawem okuć tworzy 6 modeli w 10 kolorach i aż 14 niepowtarzalnych wzorów. Z naszą pełną gamą
opcji można zapoznać się i łatwo zamówić online na www.sophiehomestyle.com

100% POLISH PRODUCT
The BARNDOOR doors by Sophie
Homestyle are made from pine wood that
comes from veriﬁed, local sources.
Our ﬁnal products are solid and reﬁned in
every detail. We oﬀer 10 juicy colours that
provide beautiful shade for our doors, in the
same time leaving the structure of the wood
visible - we love this kind of eﬀect!
We invite you to cooperation, contact us:
oﬃce@sophiehomestyle.com
FR +33 6 81 43 50 68
100% POLSKI PRODUKT
Drzwi BARNDOOR od Sophie Homestyle
wykonane są z drewna sosnowego
pochodzącego ze sprawdzonych lokalnych
źródeł.
Nasze produkty są solidne i dopracowane
w każdym detalu. Oferujemy 10 soczystych
kolorów, które nadają naszym drzwiom
piękny odcień, jednocześnie pozostawiając
widoczną strukturę drewna - uwielbiamy ten
efekt!
Zapraszamy do współpracy, skontaktuj się:
oﬃce@sophiehomestyle.com
+33 6 81 43 50 68 (nr FR - oddzwonimy!)

Collection FRENCH RIVIERA
SHINE BABY
Coﬀee table 1m x 1m (standard as pictured)
The current price is given on our website.

„The table's skeleton is made of steel - cold, raw,
synonymous with durability, usability and great possibilities.
Covered with delicate gold ﬂakes ... the most delicate in the
world ... beautiful, shiny. It creates a sensitive, happy
entirety behind tempered glass protecting this handicraft
against external damage" - Dominika Pomarańska
Available in custom size and four colors:
Copper | Gold | Silver | Antique copper
Kolekcja RIWIERA FRANCUSKA
SHINE BABY
Stolik kawowy 1m x 1m (standard na zdjęciach)
Aktualna cena jest podana na stronie internetowej.

„Szkielet stolika to stal - zimna, surowa, synonim trwałości,
użyteczności i dużych możliwości. Pokryty delikatnymi
płatkami złota .... najdelikatniejszymi na świecie ...
pięknymi, błyszczącymi się. Tworzy wrażliwą, szczęśliwą
całość, za szkłem hartowanym chroniącym to rękodzieło
przed uszkodzeniami z zewnątrz” - Dominika Pomarańska
Dostępne w czterech kolorach:
Miedź | Złoty | Srebrny | Miedź antyczna

„
Simplicity is the ultimate form
of sophistication.
Prostota jest szczytem wyraﬁnowania.

Leonardo da Vinci

SH
Warszawa | London | Monaco
www.sophiehomestyle.com
oﬃce@sophiehomestyle.com
FR +33 6 81 43 50 68

