
to naj... pre krásne bývanie
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Rustikálne spotrebiče
Nové vstavané rúry a varné dosky 

Whirlpool alebo voľne stojace sporáky 
Indesit sú priam stvorené pre rustikálne 
kuchyne. Napriek svojmu vonkajšiemu 

výzoru skrývajú najmodernejšie 
technológie a funkcie.  

Zabudovaná teplovzdušná rúra Whirlpool 

WTA C 8411 SC AN sa môže okrem iného 

popýšiť extra veľkým objemom – 73 litrov. 

Ak ste sa rozhodli pre zabudovanú rustikálnu 

rúru, je najlepšie zvoliť v rovnakom štýle aj 

varnú dosku, napríklad Whirlpool GMT 6422 

OW so šírkou 59 cm s dvoma robustnými 

liatinovými mriežkami, ktoré umožňujú 

plynule posúvať riad po doske bez toho, aby 

sa prevrhol. Sporák Indesit IS5G8MHJ/E je 

najrozšírenejšou koncepciou sporáka  

so šírkou 50 cm, elektrickou rúrou s objemom 

60 litrov a plynovou varnou doskou. 

 indesit.sk, whirlpool.sk

Sedací vankúš VElOurS, 

Ø 110, VýškA 70 CM, 449 € 

poťah na vankúš JErry, 

čIErNObIEly, 14,99 €,  

ObE WESTWINGNOW.Sk

hRa šachy buddy,  

33 dIElOV, 129 €,  

WESTWINGNOW.Sk
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ŠŤASTNÝ ŽIVOT  
SA ZAČÍNA DOMA 

TOTO SI MySlIA NórI. kEďžE TráVIA MNOHO čASu dOMA 

SO SVOJIMI príbuZNýMI, VyNAšlI VEľA SpôSObOV, Aby 

dOMA bOlO kOSElIG, TEdA pOHOdlNE, príJEMNE – 

JEdNOduCHO pEkNE. AkO SI dO dOMáCNOSTI VNIESť 

kOSElIG? „NAArANžuJTE SI Ju TAk, Aby pOdpOrOVAlA 

SpOlOčNé AkTIVITy. pOHOdlNý SEdACí NábyTOk 

A ZAuJíMAVé Hry AlEbO HlAVOlAMy ZAMESTNAJú CElú 

rOdINu NA dlHé VEčEry. Mäkké VANkúšE A kObErčEky 

pOVZbudIA kAždéHO člENA dOMáCNOSTI, Aby SA 

ZúčASTNIl fIlMOVéHO prEMIETANIA,“ dOdáVA MArTA 

SuCHOdOlSkA Z WESTWINGu.

IndeSIT 
IS5G8MhJ/e, 349 €

WhIRLpooL 
GMT6422oW, 
249 €

WhIRLpooL 
WTac8411Scan, 

429 €
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Farby kuchýň v roku 2021
Farby do veľkej miery odrážajú nielen posledné trendy, ale zachytávajú aj ducha 

doby. Sčasti vychádzajú z minulej sezóny, stále sa navracajú k prírode a vyzdvihujú 
jej schopnosť navodiť harmóniu a pokoj. Napríklad spoločnosť Pantone stavila 
na radosť a optimizmus, preto sa vo farebných paletách objavujú aj živé farby 

okvetných lístkov, exotická ružová či zeleň byliniek. Vedľa tlmených tónov  
sa objavuje levanduľová, chladnejšie odtiene zelenej, ale i intenzívna modrá.  

„Naši dizajnéri vyberajú pre kuchyne Oresi farby, ktoré reagujú na módne 
trendy, ale pritom sú nadčasové a uplatnia sa v interiéroch všetkých štýlov,“ 

hovorí Dušan Všelicha z Oresi. oresi.sk ModeL ToRIno

ModeL Savana

ModeL 
caMBRIdGe

ModeL 
SaInT TRopeZ
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na bylinky
Dizajnový kvetináč Cobble vhodný na 
pestovanie byliniek má integrovaný 
systém merania vody a nalievania, 

zaručí tak, že si každá z rastlín vezme 
práve toľko vlahy, koľko potrebuje. 
v ponuke sú 4 farby. Cena 6,99 €. 

hornbach.sk

dokonaLé pohodLIe
pOHOdlNá SEdACIA SúprAVA CENTO V rETrO šTýlE budE 

klENOTOM VAšEJ ObýVAčky! čISTý škANdINáVSky VZHľAd, 

pOlOHOVATEľNé OpIErky HlAVy A čAlúNENIE ZAdNEJ STrANy 

Z NEJ rObIA uNIkáTNy kúSOk, kTOrý MôžETE bEZ prObléMOV 

pOSTAVIť AJ dO STrEdu MIESTNOSTI. SEdAčku JE NAVyšE MOžNé 

prISpôSObIť VAšIM pOTrEbáM – dá SA ObJEdNAť V prAVOM AJ 

ľAVOM VyHOTOVENí, prIčOM pOťAH SI MôžETE VybrAť Z bOHATEJ 

kOlEkCIE pOťAHOVýCH láTOk. NAbyTKARSTvO.SK

Rekonštrukcia  
kúpeľne bez búrania

Najnepríjemnejším procesom pri 
rekonštrukcii kúpeľne je búranie. 
Pri odstraňovaní starého obkladu 

a dlažby vzniká obrovské množstvo 
prachu, hluku a navyše musíte 

zabezpečiť aj odvoz odpadu.
Ak sa chcete tomuto všetkému 

vyhnúť, existuje riešenie! Vodoodolná 

podlahová a stenová krytina SpC 

floor&Wall bola vyvinutá vyslovene 

pre renovácie bez búrania. Je vhodná 

na stenu aj na podlahu. panely sú 

tenké 3 mm, dajú sa nalepiť priamo na 

starý obklad. ľahko sa režú a vŕtajú, 

nemusíte ich ani škárovať.  

diego-slovakia.sk
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Sila pary 
Bez žehlenia sa dnes prakticky nezaobídeme,  

hlavne vďaka sile pary, ktorá pre nás znamená 
bezpečie bez vírusov a baktérií. 

Parné generátory majú tú výhodu, že prúd pary je 
stály a tlak pary je naozaj veľmi vysoký, vďaka tomu je 
bielizeň vyžehlená po jednom prejdení. Ďalšou výhodou 

parných generátorov je možnosť naparovania aj pri 
nižšej teplote. Parný generátor môžete využiť na jemné 
žehlenie, ako aj na dezinfekciu rúšok s použitím vysokej 

teploty. Funkcia Vertikálna para vám umožní žehliť 
tkaninu na svojom mieste, napr. zavesené záclony, 
oblečenie na ramienku. Pri parných generátoroch  

tiež odpadajú starosti s usadzovaním vodného  
kameňa vďaka jednoduchému odvápňovaciemu 

systému. tefal.skZdravý vzduch  
nie je žiadna veda
Nekvalitný vzduch v domácnosti je síce 
neviditeľný problém, ale môže spôsobovať 
pálenie očí, podráždenie dýchacích ciest, 
bolesti hlavy, suchú pokožku, poruchy 
koncentrácie alebo únavu. Navyše môže 
podporovať množenie vírusov, baktérií či 
alergénov. S týmito všetkými problémami 

pomáha bojovať čistička vzduchu Electrolux 
Pure A9. Vďaka technológii PureSense 

nepretržite meria úroveň kvality vzduchu 

a automaticky upravuje rýchlosť čistenia 

vzduchu. Je vybavená filtrom s antibakteriálnymi 

látkami, ktorý neutralizuje až 99,9 % baktérií 

v ovzduší a zabraňuje aj ich rozmnožovaniu. čistí 

vzduch v priestoroch s veľkosťou až 92 m2.  

Cena 420 €. electrolux.sk

TeFaL expReSS eaSy 
Sv6131, 139 €

TeFaL pRo expReSS 
ULTIMaTe Gv9581, 359 €
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