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Kuchyňský šperk

Tradiční italskou výtvarnou
techniku šerosvitu s kontrastními tahy štětcem využila
belgická módní návrhářka
Ann DEMEULEMEESTER
na talířích, s nimiž debutovala
na poli vybavení domácnosti
na pařížském veletrhu
Maison & Objet. Kolekce Dé vznikla pro brand Serax,
belgické specialisty na porcelán.

Na kost

Udržitelnou audiotechniku nabízí švédská
firma Transparent Speaker,
kdy se za tvrzeným sklem ozvučnice v černém
hliníkovém rámu vznáší černé reproduktory.
Minimalistická reprosoustava s možností
jednoduchého upgradu
disponuje Bluetooth konektivitou a dá
se ovládat skrze aplikaci ve smartphonu.
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Skandinávské objetí
Na zlatou éru dánského designu navázali čistými liniemi lounge křesla Doze norští designéři Anderssen
& Voll. Objekt pro dánský brand Muuto spojuje typický
skandinávský étos s prvky oblíbených kousků značky
ze sedmdesátých let. Svařená kovová konstrukce
s pudrovým či chromovým finishem nese pohodlný
sedák s neobyčejně rozsochatým opěradlem, jež
nabízí spolu s otomanem moderní výraz i komfort.
Komplet je k dispozici v šesti barevných variantách
textilního čalounění.
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Venkovní vkus

Ve smíchovské pobočce
Manifesto láká
k posezení novinka Stack
z dílny značky Mmcité.
V kolekci moravského
designérského studia najdeme venkovní nábytek,
jež překvapí svým všestranným využitím a stohovatelností. Díky lehké
pozinkované ocelové konstrukci a sedákům z dřevěných lamel nebo ocelových
roštů jsou lavičky, sofa,
křesla i stolky odolné
a jemné zároveň.

Závoje přírody
Dánská firma Kvadrat,
respektive její švédská
sekce Kinnasand,
složila novou kolekcí
záclon a závěsů hold
přirozené barevnosti
krajiny, jež se proměňuje v závislosti na
úhlu pohledu.
Odstíny delikátních
textilií řady Spheres
byly inspirovány
nahlížením na moře,
půdu, vítr a světlo jak
z ptačí perspektivy,
tak bezprostřední
blízkosti. Na kvalitní
přízi se ladně rozpouští zemité, pudrové i chladné tóny, jež
korespondují s texturami materiálu.
Živoucí obrazy přírody a další textilie
Kvadrat má v nabídce
pražský Showroom.
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Masivní odpočinek

Designéři Lenka Damová
a Boris Klimek vložili do
vínku postele Tatran
jak vizuální odkaz na horskou
architekturu, tak vlastnosti
pro kvalitní odpočinek.
Model navrhli pro slovenskou
značku Javorina.

