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ke splachování se přímo nabízí. Stačilo
jen přijít na to jak a dát tomu elegantní
kabát. (Roca W+W: 69 171 Kč/bez DPH)

▲

 Využít odpadní vodu z umyvadla
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Koupelna jako
místo
pro odpočinek
a relaxaci.
(Laufen
– série
Palomba)

Široká stěna přímo vybízí k nějakému
gestu. Což takhle jednou místo
obrazu nechat vyrůst strom.

Rozhýbejte stěny!
Slunce na stěně,
slunce v mysli.

Designové lahůdky

H

ladká stěna je jednoduchá, praktická, ale někdy
může být fádní. Vdechnout život neměnnému
povrchu jde například reliéfem. Na tuto ne příliš
často využívanou úpravu se specializuje společnost Candis,
jejíž mateřskou zemí je Itálie. Samolepicí reliéfy a bordury
dodává v bílém provedení a je jen na vás, jakou barvou si je
zvýrazníte. Dekorativní řady Antiche Terre Fiorentine v sobě
skrývají série, například Arabesque, Etnika…. V těchto
sériích můžete vybírat mimo jiné mezi vzory jako Albero,
Salice nebo Sole. V pokoji se vám tak mohou rozkošatět
stromy či vyjít zářící slunce. Stejný výrobce má v nabídce
kromě reliéfů také nástěnné barvy. Spojením obou (reliéfů
i barev) vnikne do vašich pokojů něco z toskánského slunce,
vzduchu a atmosféry. (www.candis.cz)
Nalepit reliéf je
snadné a rychlé. A není nutné
ani rozdělávat
lepidlo jako
u tapetování.

do koupelny

Popisek

Poetika moře

Nečekané spojení

Série Palomba je poetická a atraktivní,
evokuje pocit pohody. Vzhled umyvadel,
van, bidetů a klozetů často připomíná
zátoky a útesy formované tisíciletým zápasem mezi zemí a mořem. S perfektními tvary koupelnové keramiky dokonale
souzní i koupelnový nábytek vyráběný
v řadě variací – v kombinacích macassarský eben, světlý dub či leštěný hliník.

Projekt W+W spojuje umyvadlo a klozet v jediný objekt. A to nejen fyzicky,
ale i funkčně. Veškerá voda použitá
v umyvadle prochází odtokovým čisticím systémem do malé nádržky. Tato
nádržka je propojena s WC nádrží,
kam se dostane již čistá, zcela hygienická, připravená ke spláchnutí toalety.
Dokonalé a úsporné řešení.

Pro zdraví
N

ový systém v termoterapii, založený na principu
prohřívání těla pomocí přenosu tepla infrazářením,
jehož výhodou je nižší teplota, rychlá regenerace
a také značná úspora elektrické energie, se jmenuje INFRASAUNA. K ohřevu organismu dochází přenosem tepelné energie infračerveným zářením v neviditelné časti spektra nikoliv ohřevem od horkého vzduchu. Výhodou je i nižší
okolní teplota vzduchu v infrakabině (cca 50°C) a tím zpřístupnění této terapie i lidem, kteří nemohou ze zdravotních
důvodů využívat klasické sauny (po konzultaci s lékařem
astmatici, alergici, kardiaci). Více na www.goddess.cz

Chladničce i pračce lesklý
nerezový
outfit sekne, o BlackArt verzi
také nelze
napsat nic
než jen slova chvály.
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Therapy Air Plus

Ch

řipka představuje pro astmatiky, alergiky a jedince
s oslabeným imunitním systémem vážné nebezpečí. Protože se většina lidí nakazí touto nemocí v uzavřených
prostorech, vyvinula společnost Zepter International čističku vzduchu Therapy Air®
Plus. Díky třístupňovému procesu čištění
vzduchu, jehož druhý stupeň tvoří ozonizační komora pro ničení bakterií a virů, je
zařízení schopno filtrovat i ty nejmenší mikroskopické prachové částice, znečišťující
látky, viry a bakterie. (www.zepter.cz)

3.
4.
5.

E

Jako modelka
posloužil pro
mořský experiment vysavač Ultra One Green.
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Zakousněte se

S

6.

Počítejte s tím, že vám nyní bude
grilování trvat déle než v letních měsících. Rychleji také připravíte jídlo na plynovém grilu.
Nahřejte talíře nad grilem, aby se jídlo při nandavání prudce neochladilo.
Hotový pokrm přiklopte, aby nevychladl, a přeneste rychle ke stolu nebo na místo, kde budete jíst.
Kvalitní grily můžete bez obav ponechat venku (přikryté) na balkoně či
na terase. Pokud používáte gril na plyn, najděte pro plynovou bombu příhodné místo,
kde nemrzne. (Weber, foto:archiv Weber)

7.
8.
9.

Vysavače „z moře”
lectrolux přišel na sklonku loňského roku s výsledky vtipné kampaně
na zvýšení recyklace plastů. Na tělo
vysavače Ultra One Green nechal „ušít šatičky“ zhotovené ze sesbíraných plastů z pláží, z pobřeží i ze dna moří. Vzniklo pět verzí
– pacifická, ze Severního, Středozemního
a Baltského moře a atlantická. Cílem akce

Domácí
rosnička

bylo nejen upozornit na rostoucí znečišťování moří, ale také je snahou najít způsob,
jak „mořský“ odpad využít. Jeden z mořských
vysavačů byl dán do aukce a výtěžek byl věnován na výzkum využití „mořských plastů“.
Nebude to trvat dlouho a budeme si vybírat
vysavače také podle toho, z jakého mořského
sukna mají spíchnutý kabát. (Electrolux).

Snídaně
jak má být

kutečně delikátní pochoutkou pro milovníky
sladkostí jsou belgické pralinky firmy Neuhaus.
Pralinková legenda začala v roce 1857, kdy si
jistý Jean Neuhaus otevřel v Bruselu lékárnu, ve které
začal prodávat i první kousky čokolády. Časem obliba jeho čokoládových výrobků vzrůstala, a tak v roce
1895 se svým synem Frédericem založili první čokoládovnu. V dnešní době Neuhaus pokračuje ve slavné
tradici. U nás naleznete obchod Neuhaus v Terminálech 1 a 2 pražského letiště v Ruzyni. Kolekce pralinek
z mléčné či hořké čokolády s vynikající polevou si lze
objednat také na www.prospektamoda.cz. Až nebudete v únoru vědět, co koupit na svátek sv. Valentýna,
vzpomeňte si na náš tip.

eteostanice už dávno nejsou
jen domácími rosničkami informujícími o aktuálním počasí. Lze je využít také jako fotorámeček
pro prezentaci fotografií (například typ
Hyundai WSC 2032B a Hyundai WSC
2032W), některé jsou současně i rádiem a přehrávačem hudby a videí (typ
Hyundai WSC 2002). V tomto případě
evidentně neplatí, že méně je více, ale
že více je prostě více. (Ceny z www.alza.cz: Hyundai WSC 2032B a Hyundai
WSC 2032B: 2490 Kč, Hyundai WSC
2002: 2489 Kč.

▲

Připravte si teplé oblečení a rukavice.
Po ruce také mějte horký nápoj, nejlépe v termosce na zahřátí.
Vyberte si správné místo. Ideální je
např. terasa nebo balkon, kde nebude
foukat. Vítr totiž může způsobit problémy při
udržování požadované teploty v grilu.
Zajistěte si volný přístup ke grilu
abyste ho mohli snadno obsluhovat.
Nestůjte přímo na sněhu nebo ledu, ale
dejte si pod nohy rovnou, suchou a izolující položku – nejlépe funguje dřevo.
V zimě spotřebujete více briket než v létě. Je důležité, aby byly suché.

Vtipné
hodiny

dou, jdou a najednou – co to?
Ručička se zlomila? Zlomila.
Ale zase se narovná a pak se
zase zlomí a zase narovná... Jednoduchý žertík s vteřinovou ručičkou
potěší každého, kdo má kolem sebe
rád vtipné věci. (Hodiny FRED On
The Fritz: 795 Kč, Naoko)

9 tipů
pro zimní
grilování

1.
2.
Foto: archiv Burda a uvedené firmy.

V zimě zkuste ugrilovat
něco, co by vás v létě
ani nenapadlo – třeba
zvěřinu nebo kachnu.

P

roč zapínat dva přístroje,
když to zvládne jeden. Toustovač Nordica umí nejen
upéct oblíbený ranní toust, ale současně vám k tomu přehraje i ranní zpravodajství. Toustovač OBH
Nordica s rádiem stojí 1 890 Kč.
(Potten & Pannen).

 Na sedmipalcovém displeji
si po prohlídce počasí
můžete hned podívat na ten
den nafocené fotografie.

SMS soutěž o 27 DVD filmu RODINKA v celkové hodnotě 12 150 Kč
DVD z limitované edice může být vaše

P

o více než třiceti letech se dočkal legendární seriál
Fan Vavřincové Taková normální rodinka pokračování. Producent Miloslav Šmídmajer se rozhodl uvést  pro
nedočkavce sestřih seriálu v kinech od prosince po omezenou dobu pod názvem RODINKA. Pokud vyhrajete
DVD s kinoverzí, které producent vydal
v limitované sérii pro partnery
Komedie
filmu, nemusíte do kina, ale RODINKA v kinech
Soutěž
pro nedočkavé
vychutnáte si film doma.
probíhá
od 31. 12. 2010
do 20. 01. 2011.
Jména výherců
29 NÁŠ ÚTULNÝ BYT
zveřejníme
v čísle 3/2011.

DVD v hodnotě 450 Kč můžete vyhrát, jestliže správně odpovíte na otázku:
Která dvojčata si zahrála
role dvojčat-raubířů
v původním seriálu Taková
normální rodinka?
a) Bratři Petr a Matěj Formanovi
b) Bratři Jiří a Václav Hybšovi
c) Bratři Jan a Martin Morávkovi

■ Pokud chcete vyhrát, odpovězte A nebo B nebo C na tel.: 903 3310 ve tvaru HRAmezeraNUB1Emezeravaše odpověď A nebo B nebo CmezeraJMENOhvězdička PRIJMENIhvězdičkaADRESA.
■ Příklad: HRA NUB1E B Jana*Novakova *Tovarni*9*Trutnov*11922. Ceny vyhraje 27 účastníků soutěže, kteří pošlou správnou odpověď. Cena SMS je 10 Kč včetně DPH. Hlasovat lze
pouze v ČR. ■ SMS službu poskytuje Burda Praha, spol. s r. o. Technický partner Airtoy, a. s. Info: e-mail:smssouteze@burda.cz. Veškerá pravidla na www.burda.cz/SMSsouteze.
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Jedno z termitišť
před tvůrčí
explozí.

Play

Každý návštěvník může přispět
svou troškou do mlýna.

aneb Pojďme si hrát
J

eště celý měsíc máte čas zajít do galerie Mánes a zapojit se do Krystalízy, kolektivní krajiny představ,
která se už od 4. listopadu loňského roku
rozrůstá pod rukama návštěvníků. Interaktivní expozice s všeříkajícím názvem
PLAY je novým pokračováním celosvětově úspěšného projektu Orbis pictus. Staví
na imaginaci, fantazii a tvořivosti, kdy dotýkat se exponátů, vstupovat do nich, dotvářet je a hrát si s nimi je nejen dovoleno,
ale přímo vyžadováno.
V hlavní části Mánesa leží na zemi materiálová „termitiště“ s drobnými předměty
a materiály sypkými, pevnými i vhodnými

V této podobě už výstavní sál
v Mánesu určitě nenajdete.

 Na expozici Play se podílí čtyřicet

výtvarníků, hlavním strůjcem je
výtvarník Petr Nikl.
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k hnětení ponechané k volné manipulaci
návštěvníkům. Navíc si každý může přinést a umístit do této tvůrčí krajiny jakýkoliv
předmět, ne větší než 10 cm krychlových.
Proces růstu bude fotograficky i filmově
nepřetržitě mapován. Dolní část výstavní
síně ovládne Spodní proud. Oproti živelně
se vyvíjející horní části bude spodní část
galerie z větší části zatemněna a rozčlení
se do komorních koncentrovaných vjemů.
V norách vznikne labyrint světelných, zvukových a hmatových nástrojů. Výstava je
otevřena denně kromě pondělí od 10 do 19
hod. Více informací na www.orbis-pictus.
com nebo www.galeriemanes.cz.

