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tipy

Drobnosti na talianske
varenie

Ocenená sci-fi lampa
Závesná lampa IKEA PS 2014 získala vo svete dizajnu významný
„červený bod“, presnejšie povedané významné ocenenie Red
Dot v podobe Čestného uznania za dobre premyslený dizajn. Jej
podobu inšpirovali sci-fi filmy a videohry. Pomocou jednoduchého mechanizmu sa mení nielen tvar tienidla, ale aj intenzita
svetla. Stačí zatiahnuť šnúrku. V zatvorenej pozícii svietidlo
svieti len veľmi málo, pri otvorení naplno vytvára svetlo z lampy
na stenách zaujímavé efekty.
www.ikea.com

Pes, s ktorým
relaxujete

Paradajky dozreté
na slnku sú srdcom
stredomorskej
kuchyne. Aby ste
z nich pripravili
šaláty, omáčku na
cestoviny alebo pizzu,
sú potrebné čerstvé
suroviny a množstvo
malých kuchynských
pomocníkov. Práve
takých má pre vás
Tchibo v kolekcii
Všetko pre váš žiarivý
domov. Využijete
napríklad šamotovú
dosku na pečenie
pizze a chleba, ktorá
dlho absorbuje teplo
a potom ho pomaly
vydáva, aby bol
výsledok správne
chrumkavý. Na
uskladnenie poslúžia zasa keramické dózy s bielym domáckym
dizajnom. Spoločnosť vám môžu robiť aj pestré bavlnené utierky,
formičky na ravioly či mažiar z ušľachtilej ocele.
www.tchibo.sk

Pozrite si svoju budúcu
kúpeľňu
Zariadiť novú kúpeľňu nemusí byť tvrdý oriešok, ani ak nemáte celkom
presnú predstavu. Stačí si uvedomiť, že aj tu platí staré známe „lepšie
raz vidieť...“ Spoločnosť ProCeram sa špecializuje práve na obklady,
dlažby či vybavenie kúpeľní. V jej novej vzorkovni nájdete zaujímavé materiály vystavené na viac ako 600 m2. Všetci zvedavci si môžu
pozrieť, čo by sa im hodilo, počas pracovných dní od 9.00 do 18.00
a v sobotu do 13. hodiny. Snahou spoločnosti ProCeram je predstaviť
novinky, takže vzorkovňa sa bude pravidelne aktualizovať.
www.proceram.sk

Nepúšťa chlpy, netreba ho kŕmiť, skrátka s ním nie sú žiadne
starosti. Naopak, máte ho na to, aby ste si oddýchli. Je to
jednoducho prerastený polyetylénový „jazvečík“, ktorý slúži
ako lavica pre dvoch dospelých. Volá sa Fatboy Attackle, je
dlhý takmer dva metre a určený predovšetkým na vonkajšie
použitie, takže zvládne pobyt v záhrade v každom počasí.
Tvári sa síce ako psí spoločník, no nedajte sa oklamať –
zvláda úlohu dizajnového doplnku a môžete ho vnímať aj ako
umelecké dielo. Umyjete ho vlažnou vodou.
www.fatboy.cz
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