kostky
NEBOJTE SE

Velký návrat tohoto univerzálního
vzoru trvá. Loni se kostky probojovaly
na oblečení a doplňky, letos si je
můžeme v nekonečných obměnách
pořídit i do interiéru.
text Jitka Horčicová foto archiv ﬁrem

 ,POMAČKANÝ‘
POHÁREK

Nenechte se
však zmást,
porcelánový
pohárek i nadále
dokonale plní svou
funkci.
Westwing.cz,
cena 379 Kč

 PROSTŘENO

Sada barevně sladěných ubrousků se vzorem
Madras ze 100% bavlny.
Blancheporte, cena 299 Kč/4 ks

 BAREVNÝ POKOJÍK

 NÁVRAT PADESÁTEK

j nožů, vidliček a lžic řady
y Bistro
Na rukojeti
dovádějí barevné kostky ve stylu 50. let.
Butlers, cena 99 Kč/1 ks

Pohodlná dětská sedačka
se snadno udržuje, potah lze
snadno sejmout a vyprat
y
p
nebo vyčistit
dle pracích
pokynů.
Lusito, cena 6 690 Kč
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INSPIRACE

 LUXUSNÍ SPÁNEK

Ručně vyrobená postel ze speciální edice
Tribute se svěží, moderní šedou kostkou přináší
do ložnice nadčasovou eleganci.
Hästens, info o ceně v obchodě

 PŘÍPRAVA
NA PIKNIK

Materiál, z nějž
je vyrobena
pikniková deka
Knapsack Fatboy,
odpuzuje vodu
a prach.
V nejhorším ji lze
vyčistit pomocí
vody či vyprat
na 40 °C.
Bonami, cena
2 899 Kč

 MOŘE V KOSTCE

Koupelnová předložka Merkur je
v nabídce v několika barevných
variantách s protiskluzovým
nátěrem. Grund, cena 799 Kč

 SKOTSKO
V OBÝVÁKU

Kvalitně řemeslně
zpracované sofa
Lyon 14, u něhož
si zákazník
může zvolit vzor
i materiál potahu.
Rasl nábytek, cena
dle materiálu
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AUTENTICKÉ TAŠKY A BATOHY

Kolekce batohů inspirovaná metodou shibori
tištěnou v Japonsku na 100% bavlněné
materiály. Eastpak, cena 3 400 Kč

PRO MALÉ
KUCHAŘKY

Veselá dětská
zástěra
s nastavitelným
páskem za krk
a nakládanou
kapsou. Prodává
se v jednotné
velikosti.
Tchibo, cena
199 Kč

 NA STŮL
I DO SPÍŽE

Dá se v nich
podávat čerstvé
pečivo, uložit do
nich ovoce nebo
třeba česnek.
Sada dvou košíků
Vichy Crème.
Westwing, cena
399 Kč

 NEJEN PRO ČALOUNÍKY

Látka Bougival
anglického výrobce
Designers guild z aktuální
kolekce 2018 je
ze 100% lnu.
Linie design studio, info
o ceně v obchodě

 V JARNÍCH
ODSTÍNECH

Svěží zelené tóny
v kombinaci s bílou
a elegantní šedou.
Stoprocentně bavlněná
látka Akvarelli je
k dostání v šíři 150 cm.
Pentik.cz,
cena 759 Kč/m
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 KOSTKA NA
DRUHOU

Dvoukilový
puf Versa Red
Patchwork
lze využít
jako sedák
i dekorační
prvek.
Bonami, cena
1 299 Kč

 MĚKKÉ
SPOČINUTÍ

Huňatý
a dekorativní
povlak
na polštář
Deep-pile
50x50 cm ze
100% bavlny.
Zadní strana je
z pevné bavlny
bez vzoru.
Nordic day,
cena 959 Kč

BLACK & WHITE

Minimalisticky zařízený interiér oživí
vliesová tapeta A. S. Création. Role má
šířku 0,53 m a délku 10 m.
Tapety Metro Florenc, cena 499 Kč/role
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