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Působivé doplňky
Pro kolekci luxusních bytových doplňků Gant Home
je typická nadčasovost. Vždy jsou použity jen ty
nejkvalitnější materiály. Jednoduché a zároveň
působivé doplňky, například polštáře, deky, osušky,
povlečení, prostírání, ale i keramika, jsou k dostání
v mnoha variantách. Zboží zakoupíte v pražské
nákupní galerii Myslbek nebo na www.beinstyle.cz.
Dekorační polštář (Gant Home), 50 x 50 cm, 3 199 Kč, BEINSTYLE
KONTAKT:
BEINSTYLE, www.beinstyle.cz

Jiný koncept kuchyní
Značka Mia Design je na českém trhu nováčkem,
avšak na poli světového kuchyňského designu
stálicí. Spojuje kvalitu, originální nápad, luxus
i přijatelnou cenu. Tento koncept je poněkud
odlišný od nabídky ostatních výrobců, a to zejména
tím, že každý z kuchyňských návrhů musí projít
schválením designérů společnosti Mia Design a až
poté je možno ho objednat.
Produkty této značkové řady můžete poznat na webových stránkách
nebo v pražském či bratislavském showroomu
KONTAKT:
VIP NABYTEK, www.vipnabytek.cz
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Výhodná nabídka
Od 10. ledna do 6. února můžete využít slevy až
do výše 30 % na vybraný nábytek z expozice v prodejně
Natuzzi. Sedacími soupravami, křesly, nábytkovými
stěnami a bytovými doplňky od předního světového
výrobce Natuzzi vnesete do svých domovů italský
styl, kvalitu i mimořádné pohodlí. Akce platí ve všech
prodejnách Natuzzi.
Pohovka Savoy v kůži kat. 15 je v období od 10. 1. do 6. 2. 2011 nabízena
za speciální cenu 84 992 Kč
KONTAKT:
NATUZZI, www.natuzzi.cz
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Karel Gott vystavoval
v Sykora Home
Nejznámější český zpěvák Karel Gott se nezabývá
pouze hudbou a zpěvem, ve volných chvílích také
rád maluje. V obchodním domě Sykora Home v Praze
uspořádal výstavu zhruba dvaceti reprodukcí svých
obrazů, z nichž některé byly v hlavním městě vystaveny
vůbec poprvé.

Vlastimil Sýkora v osobním rozhovoru s Karlem Gottem
KONTAKT:
SYKORA HOME, www.sykora.eu

3D televizor
Otevřete oči. Přichází 3D svět Panasonic! 3D plazma
Panasonic VT20 vás přesvědčí, že třetí rozměr stojí
za to. Do děje vás vtáhnou strhující 3D zážitky, dech
beroucí akce i ostrý obraz plný intenzivních barev.
Na své si přijdete, ať už jste fanoušek filmů, sportovních
přenosů nebo počítačových her. Zdá se vám to málo?
Staňte se režisérem vlastních 3D snímků! Natočit je
nyní můžete s 3D kamerou Panasonic SDT750.

Televizor 3D plazma Panasonic VT20, cena od 41 699 Kč
KONTAKT:
PANASONIC, www.panasonic.cz

Nová vzorkovna
Společnost ProCeram poskytuje profesionální služby
v oblasti obkladů, dlažeb, sanitární techniky a klientského
servisu pro developerské projekty. Nedávno otevřela
svou vzorkovnu o celkové výměře 1 500 m2 v Praze
na Zličíně. Prezentaci tvoří přes 60 výstavních
boxů doplněných instalovanými TV obrazovkami. Jedná
se o multimediální řízený inteligentní systém, což se
u návštěvníků jistě setká s velkým zájmem.
Mezi dodavatele, kteří jsou zde zastoupeni, patří Impronta Ceramiche,
Gardenia Orchidea, Florim, Laufen, Roca, Hansgrohe, Nobili, Hüppe, Riho
a další. Otvírací doba provozovny: pondělí–pátek: 9–16 hod.
KONTAKT:
PROCERAM, provozovna Zličín, Řevnická 170/4, Praha 5, tel.: 230 234 700
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Imitace nerezu
Přáli jste si vždy mít doma profesionální kuchyň, ale
bylo to nad vaše finanční možnosti, nebo vám vadily
věčné otisky prstů a škrábance na nerezovém povrchu?
Nic z toho už nebude problém. Německá značka
Ballerina přichází v kolekci 2011 s novinkou – dvířka,
obklady a pracovní desky jsou v provedení, které věrně
imituje nerez.

Kuchyň (Ballerina Küchen), vysokotlaký laminát, imitace nerezu vně
i uvnitř, pracovní deska imitace nerezu včetně hran, obklady imitace nerezu
se závěsným programem, sokl nerez, orientační cena 296 000 Kč
KONTAKT:
BALLERINA, www.ballerina.de

Reliéfní dlažba
Chystáte se na rekonstrukci? Pak si nenechte ujít
originální novinku společnosti Brother & Duck
International, která nabízí velmi atraktivní řady
obkladů představených na veletrhu Cersaie 2010
v italské Bologni – porcelánové obklady Mutina Bas
Relief (design Patricia Urquiola).

Obklady Patchwork Relief, Garland Relief, Cloud Relief , homogenní
porcelán, rozměr obkladů 18 x 54 cm, barevné varianty – bílá, písková,
černá, cena 6 383 Kč/m2
KONTAKT:
BROTHER & DUCK INTERNATIONAL, www.bdicz.cz

Czechdesign
Ve Vojtěšské ulici se zrodila nová galerie Czechdesign.
cz se zázemím, jehož budování podporují české
firmy a česká zastoupení mezinárodních společností.
Ruku k dílu přiložili také mladí designéři a čtenáři
www.czechdesign.cz. Prostor slouží jako kancelář
společnosti Czechdesign.cz, nabízí místo pro besedy,
workshopy, výstavy a designérům zázemí. Najdete zde
také odbornou knihovnu.
Nový prostor si už návštěvníci mohli přijít prohlédnout během Designbloku
a Architecture weeku, kdy zde probíhala výstava Designmate
KONTAKT:
CZECHDESIGN.CZ, Vojtěšská 3, Praha 1, tel.: 606 803 214, www.czechdesign.cz
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Ve dne pohovka,
v noci postel
Bydlíte v garsonce nebo jednopokojovém bytě
a snažíte se zužitkovat každý centimetr plochy?
S novou sedačkou Berlino od společnosti Magniflex
to bude hračka. Elegantní provedení disponuje
kvalitním patentovaným mechanismem, který
jednoduchým otočením přemění moderní pohovku
v pohodlné lůžko s plnohodnotnou matrací Riposo
z paměťové a studené pěny.
Berlino má oddělenou sedací část a matraci, která je umístěna
vespod pohovky a přístup k ní je pouze po rozložení. Má snímatelné
a pratelné potahy. Rozměr matrace 140 x 190 cm, potahová látka
Persal, cena 49 980 Kč

Nová vířivka

KONTAKT:
MAGNIFLEX, Šaldova 1, Praha 8-Karlín, www.magniflex.cz

Solitaire by USSPA – pod tímto názvem byla
ve světové premiéře představena novinka
společnosti USSPA, která zaznamenala velký
úspěch. Tým českého výrobce vířivek si právě
přivezl cenu z nejvýznamnějšího evropského
a v současnosti i největšího světového veletrhu
bazénů, spa a wellness Piscine, pořádaného každé
dva roky ve francouzském Lyonu.
Solitaire, to je inovace a nové materiály, unikátní funkce, moderní
technologie, automatizace, inteligentní řízení a nevídané možnosti
úprav na přání zákazníků. Na českém trhu by se měl model objevit
v průběhu roku 2011. Cena zatím nebyla stanovena
KONTAKT:
USSPA, www.usspa.cz
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Start řetězce Lago
V prosinci byly v Praze otevřeny první dva obchody
Lago v ČR. V průběhu následujících dvou let bude
v největších českých a moravských městech postupně
otevřeno dalších 6 až 8 obchodů. Sortiment italského
výrobce designového nábytku zahrnuje interiérové
vybavení v kompaktním a charakteristickém stylu Lago.

Nábytek Lago je nabízen včetně kompletního servisu od tvorby návrhů
na míru až po odbornou montáž
KONTAKT:
LAGO STORE, www.lago.it
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