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Nové modelové řady ku-
chyní Oresi okouzlí lehce 

ředěnými modrými odstíny, 
barvou vody exotických 
moří či šedými a zelenkavými 
odstíny. K nim ladí oranžové 
tóny, povrchy v barvě mědi 
a mosazi. Kuchyně mají skry-
té integrované profily pro 
otvírání, tento prvek nazval 
jejich designér Andrea Capo-
villa Linea Retta – nepřerušo-
vaná hladká linka. Kuchyne-
-oresi.cz cena k doptání 

 Zdravé a výživné 
Granule Fitmin z kvalitního čerstvého 
kuřecího masa mají játrový obal a neob-
sahují pšenici. Obohaceny jsou o komplex 
dentální péče pro zdravé zuby, vyvážený 
poměr omega 3 a 6 mastných kyselin pro 
zdravou kůži a srst  i výtažek z rozma-
rýnu pro stimulaci imunitního systému, 
podporu cirkulace krve a lepší trávení. 
Fitmin.cz, cena od 279 Kč

 Nejen 
do města

Praktické ter-
mosky City 

Line ve třech 
barevných 

provedeních 
a dvou obje-

mech  udrží 
nápoje 8 hodin 

teplé a 16 hodin 
studené. Jsou 

z nerezové 
oceli, 100% těs-

ní a díky tech-
nologii Aroma-
Safe  dokonale 

uchovají chuť 
nápojů. 

Termoo.cz, 
cena 749 Kč

 Pro malé kreativce
Stojánek na tužky ve tvaru ananasu 
z řady LEGO Dots si mohou děti samy 
složit a ozdobit tak, aby ladil s pokojem 
nebo vystihl jejich náladu.  
LEGO, cena od 399 Kč

 Chytrý vysavač s obrazovkou 
Bezdrátový vakuový Dyson V11 Absolute Extra vysává až 120 minut a sám 
mění výkon podle povrchu. Obrazovka zobrazuje aktuální výkon, zbývající 
dobu provozu, nutnost měnit filtr či případné chyby. Dyson.cz, cena 22 490 Kč

 Flexibilní stůl do kanceláře 
Design stolu yuno umožňuje stohovat těsně 
jeden na druhý, aniž by bylo nutné podnož 
jakkoliv skládat. Manipulaci s ním snadno 
zvládne jeden člověk: v části nohou má totiž 
kolečka.  Wiesner Hager, cena k doptání
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Novinka české 
značky Larrin 

určená pro očistu 
koupelen odstraňuje 

rez i vodní kámen 
a navíc obsahuje 

neutralizátor pachů. 
Díky rozprašovači 

se snadno dostane 
i do spár mezi 

kachličkami. 
 Larrin, cena 55 Kč

Půvab minimalismu
Hladké stěny nábytku s integrovanými otvíraCími 
ProFily jsou nejen krásné, ale i velmi PraktiCké 
z Hlediska snazší údržby. 

tip
redakce

 19


