dobre produkty dobre adresy dobre projekty dobre inspiracje

kominek i emocje

smak
herbaty

opracowanie EWA KEMPIŃSKA zdjęcia serwisy prasowe firm
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Wygląda przepięknie, nawet nierozpalony – kominek „Emotion” firmy
CONMOTO. Duży ekran można obracać o 120°, dzięki czemu cieszymy
się widokiem palącego się ognia z każdego miejsca domu. Wielokrotnie
nagradzany, m.in. Designpreis i IF design award. Kominek posiada schowek
do przechowywania drewna. Działa niezależnie od temperatury otoczenia,
a moduł magazynowania ciepła zwiększa jego wydajność. www.conmoto.pl

W sam raz na zimowe
wieczory – najwyższego
gatunku herbata
BASILUR TEA
ze Sri Lanki. Firma
nie jest nastawiona
na masową sprzedaż,
dlatego bardzo dba
nie tylko o perfekcyjny
proces produkcji,
ale i każdy szczegół
opakowania. Dystrybutor:
Herbatea-m.
www.basilurtea.pl

gotuj w otoczeniu trwałych mebli
W kolekcji „Patrycja czarna” Atlas Kuchnie zwraca uwagę połączenie czystej
powierzchni frontów lakierowanych z kontrastującym zintegrowanym uchwytem szklanym.
Ten szczegół dostarcza projektantom wielu możliwości, a prostota wykonania czyni kuchnię
ponadczasową. www.atlas-kuchnie.com.pl

piekarnik
parowy
„Crystal Steel” marki
FRANKE ma pojemność 35 l
i potrójnie przeszklone drzwi,
co zapobiega wydostawaniu
się ciepła poza komorę
pieczenia. Sterowanie Touch
Control ułatwia utrzymanie
piekarnika w czystości
i dodaje mu eleganckiego
wyglądu. W zestawie dwie blachy,
w tym jedna perforowana. Wykonany
ze stali szlachetnej, wykończenie: szkło
z efektem lustra. Cena: 4799 zł,
www.franke.com

stojak
na
drewno

Będzie ozdobą
każdego wnętrza,
lecz szczególnie
dobrze współgra
ze współczesnymi
aranżacjami:
elegancki stojak
na drewno
kominkowe
ze szkła
hartowanego
i stali szlachetnej.
Dostępny także
w wersji mini.
Propozycja marki
VETROSTYLE.
Ceny: stojak duży - 895 zł,
stojak mini - 369 zł,
Do kupienia na:
www.vetrostyle.com

grzejnik dekoracyjny
Poszczególne moduły grzejnika „Ideos” marki KERMI, kształtem
przypominające rozgwiazdy, dają niepowtarzalny efekt gry blasku
i przejrzystości. W wersji zaworowej jeden z elementów przejmuje
rolę osłony, maskując elementy mocujące i przyłącza,
a zintegrowana głowica termostatyczna komponuje się
ze wzornictwem elementu. Cena: 4300 zł, www.kermi.pl

blask biżuterii
Pierścionek „Jubilé”, zaprojektowany
z okazji jubileuszu marki YES, zachwyca
pięknem błękitnego topazu
i 30 diamentów. Jego forma, nawiązująca
do francuskiej elegancji i klasycznej
harmonii, sprawia, że „Jubilé” to wzór
ponadczasowy. Idealny na zaręczyny lub
rocznicę ślubu. Dzięki specjalnemu wyprofilowaniu
pasuje do obrączki noszonej na tym samym palcu.
Proj. Mateusz Madelski, www.yes.pl

