PŘIPRAVILA: LUCIE MARTÍNKOVÁ, FOTO: ARCHIV

ZAUJALO NÁS

SVÍTIDLA ŠITÁ
NA MÍRU
Potřebujete doladit interiér vhodnými svítidly a stále
nemůžete vybrat ta pravá, která by se vám hodila?
Řešení je jednoduché – nechte si svítidla vyrobit
na zakázku. V designu tak nebudete ničím limitováni,
neboť si můžete vybrat velikost, tvar, látku nebo barvu
ze vzorníku. Dokonce lze pro výrobu použít i vaši
vlastní látku či tapetu. Více na www.aulix.cz
a www.vyrobasvitidel.cz

PODLAHA,
KTERÁ VYDRŽÍ

NOVÉ MEKKY
DESIGNU

Kolekce podlahových krytin 1FLOOR Premium
a Original jsou nabízeny v imitaci dubových prken
po sedmi dekorech. Jde o podlahy vysoce odolné
proti oděru, vybavené zdokonaleným spojovacím
systémem Megaloc s hranami impregnovanými
speciálním voskem Isowaxx. Kolekce Premium
má užší formát s „V“ drážkou na všech stranách
a tři dekory v provedení synchrostructure. Jde
o náročnou povrchovou úpravu, která autenticky
dokresluje reálnou strukturu dřeva. Cena dekorů
z kolekce 1FLOOR Original 375 Kč/m2, kolekce
1FLOOR Premium 424 Kč/m2, dekory s povrchem
synchrostructure 442 Kč/ m2, www.kpp.cz

Pro architekty, designéry, developery, ale i pro
širokou veřejnost, studenty architektury a každého,
kdo miluje design, ocení kvalitní služby a materiály,
vznikly v Praze a Brně dva jedinečné projekty,
jež pod jednou střechou soustřeďují to nejlepší
z oboru stavitelství a architektury. Najdete tam
samostatné showroomy prestižních designových
značek i showroomy nabízející produkty a činnosti
týkající se hrubé výstavby domů. K dispozici jsou
také jednací a školicí místnosti, kde mají klienti
soukromí a klid při plánování a zařizování nového
bydlení. Více na www.studiosokolovska.cz
a www.kastanova.cz

ŠKOLKA HROU
S MAGICBOXEM

OŽIVTE RÁNO
S NOVOU CHUTÍ

Dnešní děti milují digitální pomůcky, které
jim nabízejí strhující interaktivní svět zábavy
a učení. Některé školky po celé České republice
si proto pořizují MagicBox se zabudovaným
interaktivním projektorem Epson EB-585Wi,
který promění jakoukoli podlahu v kouzelný
koberec. Menší děti si totiž nejraději hrají právě
na zemi. MagicBox rozvíjí jejich inteligenci
formou úkolů i her v jejich nejpřirozenějším
hracím prostředí. Jde o nenáročné mobilní
zařízení bez nutnosti další instalace. Stačí
připojit přístroj do elektrické zásuvky a může se
začít. Více na www.magbox.cz

Jste-li milovníci silné kávy ve větším šálku,
přivítáte novinku značky Nespresso v podobě
kávy Envivo vynikající vysokou intenzitou a plným
tělem. Své smysly potěšíte tóny aromatického
suchého dřeva, perníku a karamelu zakončené
intenzivním a příjemným chuťovým dozvukem.
Coby Latte Macchiato spolu s hladkou mléčnou
pěnou Grand Cru Envivo Lungo zvýrazní své
měkké dřevité tóny a zároveň rozvine hladké,
bohaté a máslové aroma. Intenzita kávy 9, cena
104 Kč/10 kapslí, k dostání v buticích Nespresso,
prostřednictvím Nespresso Clubu a online
na www.nespresso.com

MÍSTO PRO
POTRAVINY I VAŠE
PŘÍBĚHY
Luxusní možnosti uskladnění a maximální komfort pro
čerstvé potraviny beze zbytku splňují nové chladničky
Miele K 20.000. Potraviny vydrží díky PerfectFresh Pro
až pětkrát déle než v běžné chladničce, prostorná
zásuvka DailyFresh je ideální pro zásoby k denní
spotřebě. Komfort umocňuje perfektní osvětlení interiéru
a velmi pohodlné otvírání dvířek. Vybrat si můžete
z několika variant čelních dvířek. Zvláště verzi Blackboard
Edition si zamilujete – lze ji využívat jako nákupní
seznam, místo pro vzkazy nebo malířské plátno
pro vaše nejmenší, www.miele.cz

www.modernibyt.cz
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