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Vánoce v podání 
Yankee Candle vás 

okouzlí svěžestí 
chladného vzduchu,

kořenitou vůní jalovce, 
jedlí a hřejivostí 

horkého ovocného 
nápoje s ginem. 
Dárkově balená

svíčka White Fir vydrží 
hořet až 75 hodin.  

Cena 649 Kč

VOŇAVÉ 

SVÁTKY

Hřejivý 
DOMOV

Zimní měsíce přímo 
vybízejí k lenošení 
pod dekou nebo 

voňavým kouzlům 
s vanilkou a skořicí. 

EVA KADAVÁ

RUČNÍ PRÁCE
Fler.cz je virtuální 

tržiště pro všechny, 

kteří se rádi obklopují 

originálními výrobky 

talentovaných tvůrců 

nebo zajímavými 

maličkostmi do bytu. 

Najdete tu také jeden 

z aktuálně největších 

hitů, macramé neboli 

česky drhání. Podívejte 

se třeba na profil 

Marcely Douškové. 

Kromě hotových 

výrobků nabízí i kurzy 

a workshopy. 

FO
TO

: A
RC

H
IV

Závěs na květiny od 
Marcely Douškové pořídíte 
na Fleru za 555 Kč. 
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POUZE NA CHVILKU
Na svatbu, pro firemní raut, na tátovy 

narozeniny, pod strom, pro zábavu, 

nebo třeba proto, že to chcete mít doma 

hezké. Originální půjčovna nábytku 

a dekorací STOOL nabízí nesčetně kousků 

nejrůznějších stylů. Pravděpodobnost, že 

tu něco nenajdete, se téměř blíží nule.  

Více na stool.rentals

Jaká bude letošní zima? 
Mazlivá, útulná, plyšová. 
Nová Westwing Collection 
přímo vybízí k tomu, zůstat 
v sychravých dnech doma. 
Kolekce zahrnuje téměř 
550 nových produktů 
a zhruba 100 bestsellerů. 
Více na webu 
westwingnow.cz.  
Pohovka Saga, 44 174 Kč 

DOMA V TEPLE
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S nákupy v Marks & Spencer se 

neomezujte pouze na kamenné 

prodejny. Na webu marksandspencer.cz 

můžete lovit nejen mezi oblečením, ale 

také dekoracemi z kolekce Home. A že 

je z čeho vybírat. Povlečení, ručníky, 

nádobí a porcelán ve všech možných 

barvách i stylech. 

Příznivce strohých tvarů 
nadchne kolekce interiérových 

doplňků s názvem 
Rudimentum. Vznikly pod 
značkou  Greyco a lví podíl 

na nich má designér František 
Zelinka. V první sérii najdete 

minimalistické vázy, mísy 
a zrcátka v několika velikostech 
i barvách. www.greyco. cz. Mísa 

Cana Minima, 900 Kč

ZLEHKA

Doplňky do dětského pokoje, 
světla, koberce, polštáře i tapety, 
které si děti zamilují. To vše 
v perfektním provedení a designu.  
Anebo ještě lépe: celý pokoj 
navržený na míru podle osobnosti 
vašeho dítěte. I to nabízí studio 
Viabel Šárky Richtrové, které se 
jako první u nás zaměřilo na design 
dětských pokojů vytvořených 
na zakázku. Koupit tu lze 
i jednotlivé kousky. viabel.cz
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POKOJÍK SNŮ

Na návštěvu showroomu 
Viabel v Klimentské 

ulici v Praze vyrazte i se 
svými dětmi. 

BRITÁNIE 
NA DOSAH
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