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Šumění moře 

Hřejivé paprsky slunce, jemný písek, šum mořských vln a lehký, příjemně chladivý letní vánek…. Je 

tu léto, dovolená a spolu s nimi i oblíbený námořnický styl! Stylistky Westwing se inspirovaly 

mořským klimatem a vybraly doplňky v barvách písku, a především blankytného moře. Užijte si 

bezstarostné léto a jeho atmosféru si doma zachovejte po celý rok! 

 

Námořnický styl je stálicí mezi módními trendy a 

k létu neodmyslitelně patří stejně jako paprsky 

slunce nebo ovocná zmrzlina. Stylistky Westwing 

proto připravily jedinečné stolní aranžmá 

inspirované prosluněným létem u moře, díky kterým 

můžete kouzlo mořské pláže přenést i k sobě domů. 

Inspirujte se! 

 

 

Salátová mísa „Isla” - 40 x 28 cm 

Díky keramické salátové míse italské značky Galileo Spa 

s motivem ryb zavládne na vašem stole ta pravá přímořská 

atmosféra. Italská elegance s prvotřídním zpracováním představují 

ideální spojení praktičnosti a stylu. Dokonalý způsob na podávání 

čerstvého zeleninového salátu!   

619 Kč na Westwing.cz 

 

Sada 6 sklenic „Kalina Blue”, Ø 7,5, výš. 8,5 cm 

Jednoduché a současně rafinované sklenice v intenzivní azurové 

barvě. Skandinávská jednoduchost okořeněná designem 

pocházejícím ze slunečné Itálie vnese do aranžmá světlo a 

pozitivní energii.  

619 Kč na Westwing.cz 

 

Sada 18 talířů „Yacht Star” 

Barevnou jídelní sadu italské značky Villa D’Este inspirovanou 

exkluzivními světovými Yacht Cluby tvoří šest mělkých, 

polévkových a desertních talířů. Díky barvám duhy bude každý 

podávaný pokrm plný radosti a optimismu. 

1149 Kč na Westwing.cz 
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Sada příborů „Stone Satin”, 24dílná  

Příborová sada vyrobená z oceli, jejíž rukojeti připomínají korály, 

bude ztělesněním podmořské flóry přímo na vašem stole. Nádobí 

a doplňky značky Villa d’Este Home Tivoli představují opravdové 

umělecké dílo. Pro výrobu klasických vzorů používá ty 

nejmodernější techniky lisování a zdobení a odrývá tak jejich 

novou, jedinečnou podobu.  

999 Kč na Westwing.cz 

 

Talíř „Irmine” , Ø 33 cm  

Nádobí firmy Bitossi Home je výjimečné svojí jednoduchostí, 

estetickou formou a harmonickými barvami. Zdobený dřevěný talíř 

dodá aranžmá přírodní až rustikální nádech.   

299 Kč na Westwing.cz 

  

 

Sada 6 sklenic na bílé víno „Eden” , objem 370 ml 

Sklenice z kolekce „Eden” svým tvarem připomínají květy 

tulipánu. Tyto elegantní sklenice pochází z dílny renomované 

italské značky Luigi Bormioli, která se výrobě nápojového skla 

věnuje již více než 65 let a znalci je právem považována za 

špičku ve svém oboru.  

999 Kč na Westwing.cz 

 

Sada 6 ubrousků „Combo”, 45 x 45 cm 

Textilie hrají v každém aranžmá důležitou roli. Okouzlující ubrousky 

ze série „Combo” představují jednoduchý způsob na ozvláštnění 

celé kompozice. Jsou vyrobeny z kvalitní bavlny a stylistky 

Westwing je objevily v nabídce firmy Villeroy & Boch. Tato německá 

značka se na výrobu doplňků specializuje už po tři staletí a je 

známo, že její návrháři tvoří jedinečné výrobky, jejichž kvalitu si 

cení zákazníci po celém světě. 

369 Kč na Westwing.cz 
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Ozdobný talíř „Azul”,  Ø 44, výš. 6 cm 

Nahoře azurový, dole bílý – takový je keramický talíř francouzské 

značky Jolipa, který okouzluje přirozenou elegancí a evokuje 

klidnou mořskou hladinu.  

1399 Kč na Westwing.cz 

 

 

Sada 6 prostírání „Uncinetto Cream”, Ø 38 cm 

Sada Uncinetto Cream je ideální pro společné stolování! 

Vyzdvihne krásu každého pokrmu a je skvělou náhradou 

tradičního ubrusu.    

619 Kč na Westwing.cz 

 

 

Více informací: 

www.westwing.cz 

 

K dispozici je vám také náš FTP server pro média, který pravidelně rozšiřujeme o snímky 

z nejnovějších kampaní.  

 

press.westwing.com.pl 

login: westwing_press 

heslo: Press2014 

 

Podrobější  informace a dodatkové materiály poskytne: 

 

Westwing Home & Living 

Dagmar Ferová  

Dagmar.ferova@westwing.cz  

Tel: +420 538 890 315
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