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SPECIÁL kuchyněSPECIÁL ložnice

Antracitovou šeď můžete kombinovat podle libosti: luxusní 
atmosféry dosáhnete s dalšími doplňky v tmavých odstínech.  
V kombinaci s bílou, zlatou a kůží docílíte decentního vzhledu. 
Pomyslnou korunu všemu nasadí kvalitní lněné povlečení. 

barva č. 1

noblesní šedá

1 Vonná svíčka Black Madonna Maxi, Meadows, s vůní kadidla 
a skořice, sójový vosk, doba hoření 150 hodin, Kingsbridge, 4990 Kč  
2 Hodiny Infinity, Bosa, design Nika Zupanc, porcelán, kovová barva, 
41 x 29 x 11 cm, Designpropaganda.com, 16 872 Kč  3 Povlečení 
s damaškovým vzorem, egyptská bavlna, povlak na polštář 50 x 60 cm, 
2600 Kč, a povlak na přikrývku 155 x 200 cm, 11 000 Kč, obojí 
Postele-hastens.cz  4 Paraván Paravents, Hey Sign, design Sonja Zilz, 
kovový rám a filc, k dostání v široké škále barev, 60/80 x 160/180 cm, 
Connox.de, cena na vyžádání  5 Přehoz na postel Crinkle, Hay, 
bavlna, 270 x 270 cm, Stockist.cz, 5500 Kč

Noční stolek Lapiaz se dvěma šuplíky, design inspirovaný právě rozpuklou horninou, sklo, mosaz 
a měď vyhlazené do vysokého lesku, 53,5 x 110 x 51 cm, Bocadolobo.com, cena na vyžádání

2
1

3

4

5

SOULAD
Když za okny panuje třeskutá zima, zaměřte se spolu s námi na 

opravdové útočiště svého domova ‒ ložnici, která vám nevlídné počasí 
pomůže překonat. Proměňte ji v dokonalou oázu odpočinku! 

Text Tereza Aratiković
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Přestože ji použijete pouze na výmalbu stěn, 
snadno vyvolá dojem, že je celá ložnice laděná 
domodra. Je to díky nábytku a textiliím 
ve studené škále barev. Vše oživíte zlatou 
a hřejivý pocit dodáte chlupatým přehozem.

barva č. 2

ZIMní ModRá

1 Polštář Oija, Brentwood, mongolská vlna, 46 x 46 cm, 
Amazon.com, 19,95 $  2 Paraván Toern, Hey Sign, design 
Bernadette Ehmanns, kovový rám a filc, řada barevných 
variant, 60/80 x 160/180 cm, Connox.de, cena na vyžádání  
3 Povlečení, egyptská bavlna, povlak na polštář, 70 x 90 cm, 
1299 Kč a povlak na peřinu, 140 x 200 cm, 3899 Kč, obojí 
Gant  4 Župan, design Zuzana Osako, Tradice.org, 3100 Kč  
5 Lampička Cloche Brass, Wrong.London, Stockist, 6640 Kč  
6 Koberec Sakka, hovězí kůže, různé varianty vzorů, 
170  x 240 cm, BoConcept, 43 260 Kč

Rám postele v rustikálním stylu, mangové dřevo, bílá lazura, 
200 x 200 cm,  Anthropologie.com, 1498 $
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Výsostně dámský budoár vybudujete sytými odstíny teplé škály barev, 
jako jsou fialová, červená a růžová. Tento základ odlehčete bílou 
a tradiční ženskost podtrhněte květinovými vzory.  

barva č. 3

sYTá VínoVá

1 Zrcadlo Lust, Normann Copenhagen, design Simon Legald, rám z dubového dřeva, sklo, 
70 x 29 x 2,5 cm, Designpropaganda.com, 3025 Kč  2 Povlečení na dvoulůžko Caprifoglio, Designers 
Guild, perkálová bavlna, povlak na polštář, 75 x 50 cm, 630 Kč, a povlak na přikrývku, 230 x 220 cm, 
3600 Kč, obojí Dreamhouse  3 Budík AJ Station, Rosendahl, design Arne Jacobsen v roce 1930, 
umělá hmota a sklo, LED světlo, Ø 11 cm, v. 12 cm, Connox.com, 90 ¤  4 Lampička Jelly Fish, Bosa, 
design Marc Sadler, kostní porcelán, Ø 23 cm, v. 34 cm, Designpropaganda.com, 6325 Kč  5 Povlak 
na polštář Raman, Missoni Home, bavlna s potiskem, 60 x 60 cm, Urban Survival, 3900 Kč

Povlečení z kolekce Floris, Roberto Cavalli, bavlněný satén, set se skládá 
z povlaku na přikrývku, 220 x 240 cm (king size), povlaků na dva polštáře 
a prostěradla, vše Amara.com, 602 ¤Fo
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horký trend č. 5

káMen

horký trend č. 6

ZeleŇ

Každý kus je z podstaty věci odlišný 
a do interiéru vnáší vrcholnou vznešenost.
Přírodní materiály se nikdy neokoukají, ovšem s krásně 
opracovaným kamenem získáváte navíc hodnotu, 
která je prakticky věčná. Sestava Minotti tento prvek 
odlehčuje segmentováním do menších tvarů, takže 
kuchyň nepůsobí jako monolitické monstrum. trvalost jde 
navíc u materiálů, jako je mramor nebo žula, ruku v ruce 
s originální a proměnlivou kresbou. Práce matky Země se 
díky tomu nikdy neokouká.

Kuchyň Anima, Minotti, design Alberto Minotti, mramor, 
velikost jednotky 210 x 70 cm

Bylinkový záhon můžete mít neustále při ruce, zasázený 
přímo na kuchyňské lince.
Rostliny jsou vítanými společníky v každém typu bytu nebo domu, protože 
ani minimalistickému interiéru neuberou na charakteru, ale přitom ho 
výrazně oživí. Prostor na bylinky jako součást kuchyňské sestavy tak není 
pouze funkčním prvkem, který ulehčí život kuchaři, ale jeho zeleným srdcem.

Kuchyň Urban, Siematic, lamino, světlý dub a kompozitní kámen, Stopka

SPECIÁL ložnice

Zdání rafinované elegance pokoji propůjčí zlatavé odlesky 
smíchané s kapkou bílé, kterým budou dobře sekundovat 
dřevěné doplňky. Nádech východních kultur ložnici dodáte 
zdobeným paravánem s abstraktní krajinomalbou.

barva č. 4

bledá ZlATá

1 Přehoz na postel Tiber, Designers Guild, syntetika, 230 x 230 cm, Dreamhouse, 9135 Kč  
2 Zrcadlo z kolekce Objects, Fritz Hansen, design Studio Rosso, leštěná nerezová ocel, 
Ø 55 cm, Stockist, 22 700 Kč  3 Povlečení, Soft Yellow Stripe, Hay, bavlna, povlak na 
přikrývku,140 x 200 cm a povlak na polštář, 60 x 63 cm, obojí Stockist, 2304 Kč  4 Svíčka Eau 
Parfumé au thé vert/blanc, Bulgari, 325 g, FAnn.cz, 2425 Kč  5 Koberec Moore, &Tradition, 
design All The Way To Paris, směs novozélandské vlny a viskózy, 240 x 240 cm, Designville.
cz, cena na vyžádání  6 Váza Somba, sklo, Ø 30 cm, v. 26 cm, Guaxs, cena na vyžádání

Zlaté povlečení Rubans, Gingerlily, hedvábí a bavlna, povlak 
na polštář, 50 x  75 cm, 76 ¤ a povlak na přikrývku, 220 x 260 cm 
(super king size), 560 ¤, obojí Amara.com
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