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Blaty wykonane z zastygłej lawy produkowane
przez firmę Pyrolave są trwałe i odporne. Glazurowana
lawa to materiał odporny na uszkodzenia mechaniczne
czy wysoką temperaturę. Łatwo utrzymać ją
w czystości bez ryzyka zniszczenia podczas sprzątania.
W ofercie szeroka gama dostępnych kolorów i tekstur,
np. żywa pomarańcz, klasyczna biel czy venge.
ART DE VIVRE, www.artdevivre.pl

Drobno mielona kawa MK Cafe Premium to kompozycja
wyselekcjonowanych ziaren arabiki pochodzących
Crossroads, najnowszy grzejnik Jaga
z linii Oreca-Design, wyróżnia dekoracyjna
forma. Autorem projektu jest Nicole Partas.
Labirynt poziomych i pionowych linii
zamknięty we wnętrzu stalowej ramy
układa się w niezwykły wzór. Celowo

z najlepszych plantacji świata w Ameryce Południowej
i Środkowej. Na smak i aromat kawy ma wpływ
odpowiedni proces prażenia i mielenia oraz specjalna
technika pakowania, zapobiegająca utracie aromatu
podczas przechowywania.
MK CAFE, www.mkcafe.pl

zastosowano stylistykę nierównej faktury
połączeń, widocznej zwłaszcza w wersji
ze stali nierdzewnej.
Parametry techniczne: wysokość 200 cm,
szerokość 60 cm, grubość 2 cm; 645 W
(grzejnik ze stali nierdzewnej) oraz 989 W
(ze stali lakierowanej), pojemność wodna 9 l,
gwarancja 10 lat.
Dystrybutor: ANB, www.jaga.com.pl

Garnki Function 4 firmy WMF wyróżnia
ciekawe wzornictwo, są wykonane
z wysokiej jakości stali nierdzewnej
i mają innowacyjną pokrywkę z czerwonym,
silikonowym pierścieniem. Pierścień
z silikonu w połączeniu z dzióbkiem
na rancie garnka zapewnia cztery funkcje,
zależne od pozycji pokrywki. Można wybrać
takie jej ustawienie, by umożliwić swobodne
odlanie płynu, aby powstało mniejsze
lub większe sitko, albo całkiem zamknąć
garnek. Konkretne pozycje są zaznaczone
na metalowej części pokrywki.
Cena garnka niskiego 16 cm, 1,4 l: 499 zł,
cena zestawu: 1 915 zł.
MONETTI

Zestaw Linda marki Villa Italia został wykonany z najwyższej
jakości porcelany typu bone china w kremowym odcieniu.
Naczynia zdobi delikatny matowy motyw roślinny i ręcznie
malowana, platynowa obwódka okalająca ich brzegi.
W skład kolekcji wchodzą: zestaw obiadowy dla 12 osób
oraz zestaw do herbaty dla 12 osób.
Cena zestawu obiadowego: 2 538 zł,

84 VILLA apartamenty

cena zestawu do herbaty: 1 305 zł.
VILLA ITALIA, www.villaitalia.pl

