
10     Náš útulný byt

NÁKUPY rychlá změna

S doplňky je to jako s kořením. Pomocí jejich barvy, tvaru či 
zajímavého motivu můžete celkovou náladu svého domova buďto 

jen „dochutit“, nebo úplně změnit.

Náš tip
Rádio v retro vzhledu 

sice nedisponuje všemi 
technickými vymoženostmi 
moderních sound systémů, 

ale svým půvabným 
vzhledem tento nedostatek 

spolehlivě vyváží.
Designové retro rádio s USB Luvianta 

RAD-311UB, 1296 Kč, Apollos.cz

Hřejivý loft
Vzdušný industriálně laděný 

interiér s převahou designově 
čistého vybavení zútulníte 

pár vintage kousky a jednou 
či dvěma výraznými barvami. 

Skvěle se doplňují třeba 
tyrkysová s odstínem kari.

Ve stylu
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Okořenění do 3499 Kč

Z jedné kolekce

SLADKÉ SNY

Perkálové oboustranné 
povlečení Rest, bavlna, 
1279 Kč, Westwingnow.cz 

ELEGANTNÍ OBLOUK

Stojací lampa s ratanovým 
stínidlem Guaviare, kov 

& mramor, 3499 Kč, 
Beliani.cz

V DUCHU 

INDUSTRIÁLU

Konferenční stolek 
Seaford, dřevo & kov, 
1299 Kč, Mobelix.cz

ZAJÍMAVÁ 

STRUKTURA

Keramická váza 
Asuan, výška 
17,5 cm, 169 Kč, 
4home.cz (Koopman)

Vzory s ilustrovanými croissanty, 
duhami a rty jsou typické pro německou 
ilustrátorku Keru Till. Tentokrát stvořila 

motivy pro bytový textil značky 
Westwing.

POSEL Z NEBE

Povlak na polštář Rainbow, 
40 × 40 cm, bavlna, 

639 Kč, Westwingnow.cz

JAKO DOTEK SLUNCE

Povlak na polštáře, 35 × 60 cm, 
100% bavlna,  239 Kč / 2 ks, 

Astoreo.cz

PŘÍTELKYNĚ

Povlak na polštář Hands, 
40 × 40 cm, bavlna, 639 Kč, 

Westwingnow.cz

ODPOČÍVAT JE O. K.

Perkálový povlak na 
polštář Rest, 40 × 80 cm, 

bavlna, 689 Kč/ 2 ks, 
Westwingnow.cz
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Síla svátku

Je čas hezky se bát

3 × pléd
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HOŘČICE

Pléd Omtänksam, 
60 × 160 cm, vlna, 
599 Kč, IKEA.cz

Kusové koberce, 

polštářky či plédy 

představují finančně 

nenáročný a přitom 

efektivní způsob, jak 

si pohrát s atmosférou 

interiéru a dopřát 

si tu a tam vítanou 

změnu. V zimních 

měsících jsou také 

způsobem, jak domov 

pocitově „ohřát“. Ať už 

prostřednictvím barvy, 

textury či materiálu. 

Vsaďte na teplé odstíny, 

pletené vzory a vlnu. 

(Více na str. 26.)

DOMINIKA

radí
Ať už slavíte Halloween z dovozu, 

nebo držíte poctivé české Dušičky, 
tematická výzdoba může být 

nenápadná a vkusná...

TAJEMNÝ SLET

Polštář Crow s inkoustovým 
potiskem, 40 × 60 cm, polyester, 

755 Kč, Designovynabytek.cz 
(Hoorns)

POŠKÁDLÍ 

STRACH

Litinová 
dekorace pavouk, 
112 Kč, LaHome.cz 
(Clayre & Eef)

CUKROVÁ VATA

Měkký pléd / deka, 
150 × 125 cm, fleece, 
189 Kč, Emako.cz

MOŘSKÉ VLNY

Pléd Skyline, 140 × 180 cm, 
bavlna & polyester, 939 Kč, 

Bonami.cz (Euromant)

ŠPETKA DEKADENCE

Dekorace lebka Glam Rock, 
výška 14 cm, 
laminát & barevné sklo, 
2999 Kč, Kare-shop.cz 
(Kare Design)

VĚRNÁ PODOBA

Dekorace dýně, 
výška 15 cm, sklo, 

349 Kč, Gddesign.cz
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