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Nádych luxusu v kuchyni
Metalické efekty patria k najhorúcejším módnym 
trendom. Špičkoví výrobcovia kuchýň používa-
jú pri povrchovej úprave nábytkových dvierok 
rôzne materiály, či už to sú tenké sklenené dosky, 
plátky mramoru, keramika, alebo kovy. Oresi 
vo svojom portfóliu ponúka novinku – kefovanú 
mosadz použitú v duchu súčasných trendov. Zla-
tá farba kuchyne Singapur pekne ladí s čiernym 
hodvábnym matným vyhotovením línie Berlin od 
značky Bauformat. Zostava vynikne v modernom 
interiéri a siahnu po nej predovšetkým milovníci 
luxusu a originálnych interiérov. 
www.oresi.sk

Vlastné deti na gauči
Helena Dařbujánová je architektka a dizajnu sa venuje od roku 2009. V roku 
2015 otvorila v Prahe svoj prvý obchod. Výroba jej produktov využíva ľudské 
zdroje a prezentuje tú najlepšiu remeselnú prácu českých čalúnnikov, stolárov, 
kováčov či krajčírok. Jej najnovší produkt Golden Kids predstavuje jednoduchý, 
farebný, veselý gauč s ručne vyšívanými vankúšmi, na ktorých sú podobizne jej 
detí. Na základe ich fotografi í vytvorila ilustrácie Lada Brůnová a tie už potom 
na vankúše ručne vyšívali babičky z celej republiky.
www.helenadarbujanova.cz

Klenot vašej obývačky
Štýlová kráska Segoria Lux ponúka pohodlie, ktoré 
zregeneruje vaše telo aj myseľ. Táto ultramoderná celo-
čalúnená sedacia súprava je potiahnutá látkou Savana, 
ktorá jej dodáva patričnú eleganciu. Polohovacie opierky 
hlavy ocenia predovšetkým vaše stuhnuté svaly. Môžete 
ich polohovať a zaistiť až v šiestich stupňoch. Sedačka 
disponuje aj úložným priestorom a navyše je rozklada-
cia, čo oceníte v prípade návštev. Tento štýlový kúsok sa 
jednoducho stane obľúbeným miestom celej rodiny.
www.temponabytok.sk

Trojsklo za cenu dvojskla
Všetky sklá, ktoré sú zabudované do Internorm 
produktov pochádzajú z vlastnej výroby. V priesto-
re medzi sklami sa nachádzajú vzácne plyny, ako 
sú argón alebo kryptón, ktoré tak zabezpečujú 
perfektnú tepelnú izoláciu. Ak sa rozhodnete pre 
tepelnú ochranu trojsklom namiesto dvojsklom, 
môžete si naplánovať až o 40 % viac sklenej plochy 
pri rovnakých nákladoch na kúrenie. V spoločnosti 
Internorm navyše teraz prebieha jedinečná akcia, 
keď získate nielen trojsklo za cenu dvojskla, ale aj 
všetky Internorm okná za ceny z roku 2018. Akcia 
platí do 28. 2. 2019. 
www.internorm-okna.sk
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