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Koktejl
Vybíráme pro vás novinky a trendy.
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VYBÍREJTE 
PODLE STYLŮ
Zhlédli jste se v boho stylu? 
Textil, ale i nábytek či 
doplňky, které budou s vaším 
kreativním a uvolněným
interiérem ladit, najdete na 
Bonami.cz. Na své si tu ale 
přijdou též milovníci dalších 
stylů, třeba jednoduchého 
skandinávského, zemitého 
rustikálního, sladce 
romantického či třpytivého 
glamour. Stačí si jen vybrat 
podle fi ltrů v e-shopu.  

PŘEČTĚTE SI
Novou knížku Ruth Laingové ocení 
všichni, kteří rádi šijí, chybí jim však 
nápady nebo nevědí přesně, jak na 
to. Najdete v ní textilní dekorace, 
šité dárky i oděvní doplňky. Výroba 
každého modelu je popsána krok 
za krokem a doplněna množstvím 
názorných obrázků. Nechybějí kapitoly 
o základech šití, informace o šicím 
stroji, pomůckách či materiálech.

PODZIM V KOUPELNĚ
Krásný design a vůně si teď můžete 
přinést do koupelny díky limitované 
kolekci podzimních mýdel Almara Soap. 
Apple Cider se dá snadno splést 
s horkým jablečným svařákem. 
Mýdlo voní svěže i sladce a obsahuje 
pyré z čerstvých jablek. Pumpkin Spice 
Latte je pak jako právě upečený dýňový 
koláč s pyré z dýně hokkaidó. A nakonec 
vás potěší novinka – ostružinové Berry 
Bliss plné lesního ovoce. 

Nedávno jsme se na vlastní oči 
přesvědčili, jak moc proměnily 
poslední dva roky realitní trh. 

I ten nejmenší byt k pronájmu si dnes 
lze prohlédnout prostřednictvím 3D 
virtuální prohlídky v klidu domova. Někteří 
developeři jdou ale ještě dál, což jsme 
si vyzkoušeli v showroomu společnosti 

Geosan Development. Jejich projekty 
Rezidence Neklanka 2 a Rezidence 
Radimova Břevnov je možné prozkoumat 
prostřednictvím interaktivní aplikace, 
která představuje byty i lokalitu z různých 
úhlů a pohledů. Nejvíc nás zaujala možnost 
projít se díky virtuální relitě přímo po bytě 
a užít si výhledy z teras a balkonů.

PROHLÍDKY BUDOUCNOSTI

 189 Kč
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MÓDA V IKEA
„Buďte odvážní, buďte sami 
sebou.“ To hlásá pestrobarevná 
kolekce KARISMATISK, kterou 
pro IKEA navrhla módní 
návrhářka Zandra Rhodes, jejíž 
návrhy milovala i princezna 
Diana či Freddie Mercury.

Místo umakartu masiv, místo 
umělých tkanin bavlna – Tom Hanks 
prodává svůj legendární karavan 
Airstream, jehož interiér si nechal 
udělat na míru. Používal jej od roku 
1993 jako druhý domov během 
natáčení. Na oknech jsou samolepky 
právě těch fi lmů, které Hanks točil, 
když v karavanu bydlel.

POD LUPOU
VIPVŠECHNO 

NEJLEPŠÍ! 
Musíme popřát 
společnosti Westwing, 
která právě slaví své 
10. narozeniny. K nim 
si přichystala pro své 
zákazníky dárek. Je 
jím zářivá kolekce 
Capsule, jež zahrnuje 
nádobí, sklo, vázy, 
vonné svíčky, polštáře 
a deky. 

INZERCE 341990/17

PRO VAŠE TVOŘENÍ
Zajímavé doplňky a dekorace můžete vyrábět ze 
samotvrdnoucí hmoty, která momentálně zažívá 
velký boom. Má stejné vlastnosti jako keramická 
hlína, jen se nevypaluje. Koupíte např. na Koralky.cz

 599 Kč

 889 Kč
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