p r e z e n tac j e
Lustro firmy Christopher Guy
w ręcznie rzeźbionej ramie w kolorze
renesansowego złota. Cena: ok. 10 200 zł.
Złota biżuteria z kolekcji

ART DE VIVRE, www.artdevivre.pl

Letnie Inspiracje.
Wieszak na krawaty i paski o wymiarach

Cena: 2 920 zł.

14 x 50 x 55 cm. Cena: 100 zł.

LA MARQUEUSE,
www.lamarqueuse.pl

Kosz druciany, dostępny w kilku
rozmiarach, w cenie od 187 zł do 195 zł.

Dobry projekt garderoby to podstawa, aby później
nie gubiły się w niej ubrania. Warto wcześniej pomyśleć
o wysuwanych półkach z relingami na swetry, pojemnikach
na drobiazgi i niestandardowych wieszakach na krawaty.
Bardzo ważne jest również przygotowanie odpowiedniegomiejsca
do przechowywania obuwia, zwłaszcza damskiego.
Przyda się także wygodna kanapa.

Garderoba
Szafa garderobiana Paso firmy

Półka do przechowywania obuwia.
Cena: 195 zł.

Hülsta. Cena uzależniona

od wielkości i wyposażenia.
ASYMETRIA STUDIO,
www.studioasymetria.com

Szezlong Pierce dla Softline zaprojektował

Stojak na buty z prawidłami. Cena: 239 zł.

Karim Rashid. Cena: 5 100 zł.
D KWADRAT, www.dobrydesign.pl

Wieszak poprzeczny. Wymiary:
Taborety w kształcie szpulek nici

5,50 x 55 x 14 cm. Cena: 100 zł.

z wygodnym, skórzanym siedziskiem
przydadzą się w każdej garderobie.
AUTOBAN, www.autoban212.com

Torba EGG wykonana jest z filcu.
Zaprojektowała ją Katarzyna Pokszan.
Cena: 170 zł.
Wieszak na spodnie o wymiarach
60 x 50 x 10 cm. Cena: 185 zł.

BOOGIE-DESIGN,
www.boggie-design.pl

KOMANDOR, www.komandor.pl
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Narzędzia kuchenne

Nóż do filetowania Deba z serii Seki
Magoroku Magnolia to japoński
odpowiednik europejskiego,

marki Cuisipro.

Lampa Pantop swoim kształtem

FREEFORM,

przypomina dzwon.

ciężkiego noża kuchennego.

www.freeform.com.pl

Projekt: Verner Panton.

Cena: 249,90 zł.

FRANDSEN,

FIDE.PL, www.fide.pl

www.designbyfrandsen.dk

Wykonane z polerowanej stali nierdzewnej
Cromargan garnki marki WMF ze szklanymi
pokrywkami i nie nagrzewającymi się uchwytami.
Cena: 1 195 zł/komplet 4 garnków.
MONETTI, www.monetti.pl
Piekarnik parowy do gotowania na parze
w temperaturze od 30 do 230°C. Możliwość
zmiany wilgotności, termosonda,
sterowanie Touch Control, Thermo-Test.
Cena: 25 200 zł.
GAGGENAU, www.gaggenau.pl
Dzięki zastosowaniu powłoki Teflon
Platinum na patelni Bumerang firmy
Royal VKB można przygotować
posiłek niemal bez użycia tłuszczu.
Cena: 349.
LEDUVEL, www.leduvel.pl

Wielofunkcyjna płyta gazowa marki Wolf z rusztem
do woka, który można wymieniać na niską kratkę
do gotowania. Ma podświetlane pokrętła, zapalarkę
oraz podwójne palniki. Cena: ok. 7 100 zł.
ART DE VIVRE, www.artdevivre.pl

Jednouchwytowa bateria
zlewozmywakowa Axor
Starck Semi-Pro DN15.
Cena: ok. 4 225 zł.
HANSGROHE,
www.hansgrohe.pl

Zmywarka do zabudowy ESI68070XR ma 8 programów,
tryb energooszczędny, tylko 41 dB, możliwość
podgrzewania talerzy. Cena: 3 999 zł.
ELECTROLUX, www.electrolux.pl

Chłodziarko-zamrażarka KFN 9755 iDE
do zabudowy w niszy o wysokości 178,5 cm
z funkcją szybkiego schładzania, zamrażania
10 kg/24 h i automatyczną kostkarką IceMaker
ze stałym podłączeniem do wody.
Cena: 9 490 zł.
MIELE, www.miele.pl
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