Przegląd AGD

Piecz z prz yjemnością
EKD513502X

Nowy model kuchni
elektrycznej z płytą
indukcyjną (cztery
pola grzejne o
całkowitej mocy
9160 W), sześć
funkcji piekarnika,
termoobieg, grill,
zegar elektroniczny,
termostat, klasa
energetyczna A,
potrójne szkło
w drzwiach
piekarnika,
oświetlenie
wnętrza, szuflada
na naczynia,
teleskopowe
prowadnice.

Kuchnia Toledo 110

Electrolux
3 199 zł

Wyróżnia ją emaliowana płyta, nowoczesne uchwyty oraz ergonomicznie
zaprojektowane pokrętła nadające kuchence stylowy wygląd. Modele z
palnikami na gaz wyposażone w dwa piekarniki, potrójny okrągły palnik
wok, specjalną nakładkę na palnik wok, półgładką, półfalistą blachę oraz
osobne miejsce na rożen.

Falcon
2 999 euro

Kuchnia Classic 110 w kolorze królewskiego błękitu

Posiada palniki gazowe i piekarnik gazowo-elektryczny lub tylko
gazowy LPG. Kuchenka wyposażona jest w dwa obszerne piekarniki
z elektronicznym programatorem sterującym, a dodatkowo posiada
również osobny ruszt do smażenia, palnik wok o wysokiej mocy,
podgrzewacz i szufladę. Wykończenia kuchenki są chromowane.

Falcon
2 999 euro

Kuchnia w kolorze czerwonym

Wyposażona w trzy piekarniki – do pieczenia mięs, do duszenia i
do pieczenia ciast oraz w dwa palniki – do szybkiego gotowania
oraz do gotowania poniżej temperatury wrzenia. Kuchnie
dostępne są w różnych kolorach w wersji gazowej i elektrycznej.
Aga (do kupienia w Art De Vivre)
Ok. 32 200 zł

Podłoga

ze szczyptą orientu

Zdjęcia i tekst Art De Vivre

Płytki podłogowe najczęściej układane są na korytarzach i w łazience. W tych miejscach domu podłoga
szczególnie narażona jest na zabrudzenia oraz wilgoć. Do salonów czy sypialni chętniej wybieramy

puszyste dywany, jednak posiadacze dzieci czy zwierząt wiedzą, że wystarczy chwila nieuwagi, aby
ich czar prysł w konfrontacji z sierścią, rozlanym sokiem lub ubłoconymi butami.
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home&home

Klasyczna i ponadczasowa
elegancja cementowych

płytek stworzy w każdym

domu ciepłą i przytulną
atmosferę.

C

iekawy wzór połączony z żywym kolorem może dać naprawdę interesujący efekt i sprawdzić się w pomieszczeniach, które nie są tradycyjnie wykładane płytkami, takich jak salon
czy jadalnia. Świetnym wyborem będą między innymi ręcznie robione płytki cementowe.
Są one wytwarzane w Portugalii, z wzorami inspirowanymi mauretańskim rzemiosłem.
Roślinne i geometryczne motywy można dowolnie zestawić, dzięki czemu uzyskujemy
oryginalny i niepowtarzalny motyw. By nadać wnętrzu elegancki charakter lub wydzielić przestrzeń,
wystarczy „przełamać” je pasem gładkich, kolorowych płytek.

Inspiracje
Cztery płytki ułożone we wzór na jednobarwnej
powierzchni to kolejny sposób aranżacji podłogi.
Sprawdzi się on w niewielkich pomieszczeniach albo
na korytarzach, gdzie powtarzający się co jakiś czas
motyw będzie wskazywał drogę. Na podłogach warto
także zastosować bordiury. Wąski pas prostokątnych
płytek o geometrycznych bądź roślinnych wzorach
doskonale zamknie przestrzeń czy wyznaczy granice
kompozycji. Cementowe płytki to także cała paleta
niepowtarzalnych kolorów. Możemy wybierać
spośród ciepłych pasteli, żywych, nasyconych barw,
a także klasycznej czerni i bieli.
Klasyczna i ponadczasowa elegancja cementowych płytek stworzy w każdym domu ciepłą i przytulną atmosferę. Specjalna technika ich wytwarzania
sprawia, że są w stanie przetrwać próbę czasu, tak
jak płytki, które wiele wieków temu zostały ułożone
w mauretańskich zamkach oraz domach, a po dziś
dzień możemy podziwiać je zwiedzając Portugalię,
Hiszpanię czy Francję. 

