interiér
RIOJA podtrhne
i váš interiér!
A to nejen svou nadčasovostí,
střídmým designem, ale především
jako zajímavý solitér. Design:
Ronny Eysser, Alexander Grimm
(studio: Lounge Designgroup).
Cena: 1890 Kč. www.ton.cz

PVC s úpravou PureClean
Obliba bytového PVC roste s velkou nabídkou
dekorů a také díky povrchové úpravě
PureClean, patentované firmou Gerflor. Povrch
je extrémně odolný proti poškrábání a oděru,
proti plísním a nečistotám, textilní podložka
zajistí snadnou pokládku, tepelný komfort
a navíc výborně tlumí hluk. Cena bez DPH:
od 295 Kč/m². Více na www.gerflor-pvc.cz

Krbová kamna
Diplomat 11 Inox

rádi
nakupujeme!

přinášejí bezesporu hned několik výhod.
Jejich zabudování do interiéru je v porovnání
s krby nebo vložkami podstatně jednodušší.
Nejsou tolik náročná na prostor ani na
průměr komínu. Spotřeba dřeva je tím pádem
úměrně menší. Výkon až 20 kW, vývod
horní, hmotnost 170 kg, palivo: kusové dřevo,
ekobrikety. Cena: 24 990 Kč. Zdroj OBI

Prohledali jsme zajímavou nabídku
prodejců a přicházíme s přehlídkou
různých předmětů, které dokážou potěšit…

Vysavač S5261
Parkett&Co. 5000
je vybaven filtračním systémem
Miele Air Clean − spočívá ve
12stupňovém filtračním systému
Miele. Souhra těchto komponentů
zajistí, že částečky prachu,
špíny a pachu budou bezpečně
odstraněny z podlahy i vzduchu.
Doporučená cena: 7990 Kč.
MIELE, více na
www.miele.cz

Krbové
nářadí Bau IV
Třídílné, černé s dřevěnou
rukojetí. Cena: 999 Kč
Zdroj OBI

Koberec zútulní
každý dětský pokoj
Vhodně zvolený design a barva koberce dokáže oživit
a rozzářit každý prostor, poskytuje bezpečné a příjemně
měkké útočiště při lezení, prvních krůčcích a dětských
hrách na podlaze. Barevné dětské koberečky renomované
značky Wissenbach nebo české firmy Bakero jsou
vyrobeny z velmi praktického akrylu, zaručující snadnou
údržbu, vysokou odolnost a také příjemný materiál, který
nezpůsobuje alergie. Více na www.carolicarpets.cz

interiér
Luxusní
potahové
tkaniny ODYSSEA

Podzim v bavlně
V podzimních sychravých dnech jistě oceníte středně hřejivou
přikrývku Klinmam OUTLAST s vynikajícími termoregulačními
vlastnostmi s povrchem ze 100% bavlny, který je ošetřen
termoregulačním materiálem Outlast®, zajišťujícího stabilní teplotu
v lůžku a odvod vlhkosti od těla. Díky náplni z dutých vláken
Fillwell® Dreamfill vyniká přikrývka nízkou hmotností a vysokou
hřejivostí. Cena: od 3190 Kč. Více na www.klinmam.cz

Přicházíme s novou luxusní,
vysoce módní kolekcí
dekoračních a potahových
tkanin ODYSSEA, které lze
sladit v harmonické celky.
KOLOVRAT, ČM spol. s r. o.,
více na www.kolovrat.cz

Matrace Gaia
Je určena pro lidi do 40 let, u nichž je kůže stále
dostatečně pružná a dobře reaguje na místní stlačení těla
při kontaktu s matrací. Matrace Gaia, která díky Physio Latexu
dokáže optimálně reagovat na tlak lidského těla při styku
s matrací, tak poskytuje dostatečný komfort. Doporučená
cena: 8399 Kč. Více na www.matrace-gumotex.cz

Moderní koberce září leskem
křišťálů Swarovski
Moderní koberce září leskem křišťálů Swarovski. Pro příznivce
decentní extravagance, špičkové kvality a moderního designu jsou
stvořeny koberce značky Luxor Style – kolekce s prvky křišťálů
Swarovski. Tato vysoce jakostní řada je osázena právě těmito
drobnými zářivými skvosty, které z koberce činí nepřehlédnutelnou
ozdobu každé místnosti. Více na www.carolicarpets.cz

Inzerce 101013877

Žehlička na vlasy Remington S 9950
přináší keramickou žehlicí plochu budoucí generace. Nová
technologie uvolňuje do vlasů molekulární množství kondicionéru
a vlasy tak zjemňuje a zanechává je krásně lesklé. To platí po celou
dobu životnosti žehličky, na kterou je poskytována nadstandardní
5letá záruka. Cena: 1170 Kč

bydlení stavby reality

55

interiér
Kamenné originály
obřích váz MARUBI
Ručně vyráběné, jsou novinkou pro
architekturu interiérů i exteriérů. Vázy
dodají prostoru speciální atmosféru
a pohled na ně vás nikdy nepřestane
oslovovat. Vázy MARUBI můžete
vidět také na výstavě 100% DESIGN
v Londýně 23.−26. 9. 2010. Design
Daniel Hladík. Cena: 80 000 Kč.
Více na www.marubi.cz

Reliéfní
nástěnné
dekorace
různých typů ozdobí stěny
vašich interiérů klasickou
linií nebo geometrickým
profilem, spojí tak hru
v prostoru propojující
tvořivost a eleganci.
Reliéfy jsou samolepicí,
jednoduše aplikovatelné
na stěnu a jsou vyráběny
v pastelových barvách.
Rozměr reliéfu Albero je
88 x 216 cm.
MOC: 3699 Kč.
Více na www.candis.cz

Robotický vysavač Samsung S 8855
Vysavač je vybaven zabudovanou kamerou, která pomocí systému
Visionary Mapping™ vytvoří mapu vašeho bytu a navrhne si nejlepší
možnou trasu pro vysávání. Zvládne zvířecí chlupy, vlákna a další
nečistoty. Zachytí až 0,6 l prachu, přičemž pomocí omyvatelného
filtru HEPA odfiltruje jemné částečky, které mohou vyvolávat
příznaky alergie a astmatu. Cena: 12 990 Kč. Více na mall.cz

Nová žehlicí prkna
Brabantia − ráno,
v poledne i večer!
Prkna mají unikátní tvar a rozměry 135 x 45 cm,
což umožňuje snadné žehlení. Robustní
asymetrický rám poskytuje místo na nohy (pokud
žehlíte vsedě) a zejména nutnou stabilitu prkna.
Rám je možné nastavit do výšky 63–102 cm.
Co ocení zejména rodiče malých dětí, je dětský
zámek chránící před náhodným složením prkna
a dále přepravní zámek, který slouží k upevnění
nohou při manipulaci s prknem. Záruka 10 let.
Cena včetně DPH: 2890 Kč. BRABANTIA, více
na www.brabantia.com

Matrace Ester

Elektronický bidet
= dokonalá intimní hygiena
Na první pohled obyčejné toaletní prkénko dokáže svou
inteligencí mile překvapit. Elektronický bidet značky DIB zajistí
dokonalou intimní hygienu, je úsporný a jeho instalaci lze
zvládnout během několika minut. Kromě klasického mytí má
elektronický bidet navíc program mytí pro ženy (po porodu,
při gynekologických obtížích, během menstruace), masážní
programy pro prevenci hemoroidů a jemný dětský program.
Doporučená cena: od 12 500 Kč. www.ebidet.cz
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Revoluční a velmi luxusní čtyřzónová matrace. Jádro matrace tvoří
studená pěna dvou rozdílných objemových hmotností s vloženými válci ze
studených pěn. Nosné vrstvy matrace jsou tvořeny kombinací rozdílných
tuhostí viskoelastických pěn tvarovaných do masážních vlnek s příčnými
a podélnými odvětrávacími kanálky, které napomáhají provzdušnění
matrace. Je vhodné ji položit na pevný, polohovací a motorový lamelový
rošt. Cena včetně DPH: od 13 304 Kč. DŘEVOČAL

