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Těšíte se už na zklidnění 
a rovnováhu? Začněte 
jednoduše s barvami, které 
autoři trendů cíleně vybrali 
pro nadcházející sezonu. 
Pořiďte si malou dekoraci, 
židli, nebo jen vymalujte. 
Zářivě žlutá s neutrální 
šedou totiž přinášejí kladné 
emoce.  
text Eva Vacková foto archiv firem

 7

konečně

 DOMÁCÍ BAR
Dřevěnou židli 

s polypropylenovým sedákem 
od značky Bonaldo využijete 

nejvíc v kuchyni.
Italskyinterier.cz, cena 

15 415 Kč

 CHUTNÝ 
SANDWICH
Sedací puf 

potažený umělým 
sametem má 

rozměr 45x40x40 
centimetrů 

a sedět na něm 
může každý, kdo 
nemá víc než sto 

kilogramů.   
Kare Design,  

cena 3 819 Kč

 SLUNCEM ZALITÁ
Každou místnost rozzáří barva 
z kolekce inspirované exotickou 
Srí Lankou. 
Dulux, cena 399 Kč/2,5 litru

 MĚSÍČNÍ SVIT
Krajinu zalitou třpytivým 

měsícem připomíná odstín šedé, 
která na stěnách nahradí bílou.  

Primalex, cena 349 Kč/2,5 litru

ZÁŘÍCÍ RETRO
Barvy okouzlily také italskou značku Devon&Devon, která o ně rozšířila 
kolekci ikonických litinových van Admiral. Tapeta s exotickým vzorem je 
z limitované kolekce Botanica wallpaper. ProCeram, cena k doptání v obchodě

JAKO KÁMEN
Povrch připomínající přírodní břidlici si na stěně 
můžete vytvořit pomocí kreativní směsi, válečku 
a špachtle.  Hornbach, cena 1 899 Kč/balení 10 kg

pohoda
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 NA ŽEBŘÍKU
Topné elektrické těleso může mít i tuto 
podobu. Kolekce Scaletta získala několik 
ocenění za design.  
Designclub.cz, cena 26 789 Kč

 UKLÁDÁNÍ DO PETEK
Designový 
koš vyrobený 
z recyklovaných 
lahví využijete pro 
ukládání časopisů, 
hraček, kancelářských 
potřeb… Výrobek je 
stohovatelný.
WestwingNow,  
cena 1 769 Kč

 NA CELÝ ŽIVOT
Moderně vykládaná skříň s patinou 
inspirovaná čínskými svatebními skříněmi. 
Rozměr 180 x 120 x 55 centimetrů.
Kare Design, cena 55 990 Kč

 SAMETOVÁ…
Měkké hladké čalouny jsou 

nejmódnější stejně jako letošní hit – 
žlutá barva. WestwingNow, cena za 

křeslo 12 979 Kč

 VÝLET NA JIH
Portugalská značka mění koberce 

v umění – tento ručně tkaný z vlny 
a hedvábí byl inspirovaný výletem do 

slunné španělské Valencie.  
Info o ceně na www.rugsociety. eu

 SILNÉ JAKO TYGR
Sada nápojových tácků by na žádném 
stole neměla chybět. 
WestwingNow, cena 284 Kč/4 kusy

VZHŮRU 
K VÝŠKÁM
Dětská postel 
jako z pohádky 
o letadélku 
Káněti. Ve své 
nabídce ji však 
má portugalský 
výrobce. Uvnitř 
letadla jsou úložné 
prostory ve tvaru 
cestovních kufrů. 
Info o ceně na 
www.circu.netVĚČNĚ MLADÁ

Kuchyň s názvem 
,For ever young’ 
v kombinaci matných 
a lesklých ploch, které 
mají povrch opatřený 
antibakteriální 
úpravou s přísadou 
stříbra. Oresi,  
cena od 7 936 Kč/bm

http://www.rugsociety

