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Návraty
Vzpomínky z cest po celém světě se dají zhmotnit 
také jinak než na fotografiích nebo v podobě 
upomínkových předmětů. Nové kolekce luxusních 
potahových a dekoračních látek i tapet francouzské 
značky Casamance pro podzim  / zimu 2019 vycházejí 
z cestovatelských zážitků a smyslové vjemy z nich 
zachycují v rozmanitých vzorech a texturách. Papírové tapety z nové 

kolekce Ceylan (Cejlon) 
ztělesňují barvy z cest.

Sametová kolekce 
Tribeca 2.

062 at.home



Tapeta z kolekce Ceylan.

Francouzská značka zaměřená na produkci elegantních 
a nadčasových dekorativních látek a tapet byla založena na začátku 
nového tisíciletí a za krátkou dobu své existence si vydobyla 
zasloužené místo na výsluní. Milníkem v jejím dosavadním životě 
byl rok 2014, kdy vznikla highendová divize Misia a kdy byla 
značka přizvána ke spolupráci na interiérech hotelu z řetězce Mama 
Shelter v Bordeaux. O rok později pak otevřela showroomy v Paříži, 
Bruselu a Londýně. S aktuální kolekcí pro podzim / zimu 2019  
se designéři Casamance vracejí tam, kde to všechno začalo,  
do Afriky. Nádherné textury evokují krásu tamní flóry i fauny, 
jemnost i dynamika barevných tónů je podpořena vodovými 
barvami. Luxusní textilie i tapety Casamance si zamilovala také 
interiérová designérka Biljana Lazović, a značka se tak stala 
nedílnou součástí portfolia její textilní agentury Dream House. 

Průsvitná látka je 
z kolekce Nymphale, 
zatímco čalounění 
křesílka a polštářky 
patří do Eau Vive. Další 
ukázka ze série tapet 
Ceylan, vzor Paiony.

text Tereza Finková, foto archiv značky 
servis casamance.com, dreamhouse.cz



 1  Hästens Original
Ložní prádlo Hästens Original dokonale ladí s našimi 
postelemi čalouněnými kultovní modrobílou kostkou 
a dokáže udat tón každé ložnici. S hustotou osnovy 
300/124 gsm je textilie tkaná v 100% česaném bavlněném 
perkálu pro klasický a nadčasový vzhled, završený naší 
ikonickou kostkou. Vyrobeno z 100% česaného bavlněného 
perkálu. www.postele-hastens.cz

 2  Garden Route
Do kolekce Garden Route pro letošní podzim byly zařazeny lněné textilie v přírodních 
barevnostech. Mimořádná jemnost a jednoduchost zaručuje jejich všestranné využití. 
Chivasso tyto lněné textilie kombinuje s černou a představuje tak vysoce elegantní 
puristické interiéry, které nechají vyniknout materiálům a strukturám.  
www.optimal-design.cz

3  Relax všemi smysly
Akrylátová vířivka Everest nabízí dokonalý stylový relax 
až pro 5 osob. Do těl se opře intenzivní proud z 88 jet 
trysek poskytujících klasickou nebo pulzní masáž a také 
sopečný efekt. K tomu si užijete audiosystém AquaSoul 
4.1 s výsuvnými reproduktory, LED osvětlení s volitelným 
barevným tónem, aromaterapii nebo kyslíkovou terapii pro 
čištění pleti. Veškeré funkce budete ovládat dotykovým 
displejem nebo mobilním zařízením přes wi-fi . A vybírat 
si můžete ze 6 designů skořepiny. Ta je vsazena do 
osvětleného opláštění z bezúdržbového pevného 
dřevoplastu. www.mountfi eld.cz

4  Ty pravé prsteny z lásky
Zásnubní a snubní prsteny BISAKU. 
Instagram: bisaku
Facebook: bisaku
www.bisaku.cz

5  Představujeme novou kolekci látek 
z dílny francouzské značky CASAMANCE
Nová kolekce látek Dogon je inspirována 
slavnostní pokrývkou hlavy kmene Dogonů 
z ostrova Mali. Podzimní barevná paleta se 
snoubí s vysoce kvalitní technologií digitálního 
tisku na podkladu z prémiové bavlny, která 
do vašeho domova vnese kus tradice, luxusu 
i exotiky. Zastupující agentura pro ČR: 
DREAMHOUSE Textile & Wallpaper Agency, 
www.dreamhouse.cz.
Více na www.casamance.com.

 1

3 4 5

2

 speciální inzertní projekt I dolce·promo

DV1019-promo.indd   1DV1019-promo.indd   1 23.09.19   13:5823.09.19   13:58


	DV19-10_COVER
	DV19-10 HOME_CASAMANCE
	145_DOLCEVITA-10_promo

