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Smakowite

wnętrze lubelskiej lodziarni

J

Lato zbliża się wielkimi krokami, a wraz z jego nadejściem jak co roku odczujemy wzmożony apetyt na mroźne
słodkości. Lody w różnej postaci, o niezliczonej liczbie wariantów smakowych, oferują m.in. restauracje, cukiernie i kawiarnie, ale to wyspecjalizowane lodziarnie cieszą się – nie tylko w okresie trwania upalnych miesięcy –
największą popularnością. Prestiż zdobywają zwłaszcza punkty serwujące desery z wyselekcjonowanych składników, pozbawione barwników i konserwantów, tak jak czyni to sieć lodziarni Pcion, której właściciele, zgodnie
z rodzinną tradycją, dbają nie tylko o najwyższej jakości produkty, ale także o atrakcyjny wygląd wnętrza lokalu.

uż niebawem wyjątkowym smakiem lodów Pcion będą mogli

Wystrój lodziarni zachwyca, podobnie jak smak przygotowy-

cieszyć się mieszkańcy Lublina, gdzie przy Placu Bychawskim wanych w niej łakoci, i doskonale koresponduje z charakterem
6 powstaje kolejny lokal oferujący mrożone smakołyki, którego lokalu. Urzekającym akcentem jest odręcznie malowany sufit
aranżacji podjęła się renomowana warszawska pracownia pro- przedstawiający różne rodzaje lodów. W całym pomieszczeniu
jektowa Art And Architecture Agnieszka Kuza, mająca na swoim w roli wykończeń pojawiają się drewno, ceramika oraz czarna

koncie wiele udanych realizacji wnętrz prywatnych i użytkowych.

stal, gwarantujące nowoczesny wyraz. Klientom z pewnością

Aranżacja wystroju lodziarni o powierzchni 21,4 m2 obejmowała opraco- przypadnie do gustu kącik urządzony z wykorzystaniem siewanie szczegółowej koncepcji zaadaptowania i wykończenia wnętrza lokalu, dzisk tapicerowanych, wykonanych na wymiar, oraz stoliczków
a także konieczność wyznaczenia kilku funkcjonalnych aneksów: miejsca na o niestandardowych wymiarach. Tak wykreowana przestrzeń,
dwa duże konserwatory do lodów, strefy kas, punktu zwrotu filiżanek po utrzymana w aurze lekkości i świeżości sprzyja delektowaniu się
kawie oraz części dla klientów. Aby uzyskać zaplanowane efekty, konieczne wyśmienitymi lodami serwowanymi przez firmę Pcion, której
były: pełna przebudowa miejsca, zamówienie nowego okna, zapewniającego hasło dumnie głosi: „Jeśli choć raz spróbujesz lodów Pcion, nigdy
możliwość obsługi osób zamawiających lody z ulicy, bez wchodzenia do więcej nie sięgniesz po inne. Jeszcze nigdy nie jadłeś czegoś tak
środka, a także wyposażenie wnętrza w nowe funkcje.
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