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Například jeho 
originální vě-

šák Paradise Tree 
svým jednoduchým 
a veselým designem 
rozzáří jak dětské oči, 
tak interiér. Robust-
nější kulatá podnož 
zajistí, že ho děti 
nepřevrátí, tři vrchní 
ramena jsou navíc 
otočná, což ocení ze-
jména v restauracích 
či školkách. Nosná 
konstrukce věšáku je 
z galvanizované oceli, 
viditelné barevné 
prvky pak jsou vyro-
beny z polyetylenu.  
Alax.cz, cena  
k doptání

novinky
rajský strom
fin Oiva TOikka je znám především  jakO designér 
sklářskéhO ObOru, při práci prO iTalskOu značku 
magis však prOkázal značnOu  hravOsT.
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 Zapomeňte na šeď!
Originální lifestylová značka Skullcandy 
z amerického Utahu a jedna z jejích limi-
tovaných edic bezdrátových sluchátek 
Mood Boost. Hravé kombinace a výrazné 
barvy jsou ideální pro pošmourné dny.  
Skullcandy, cena 1 690 Kč

 Na neviditelnou špínu
Zpocené skvrny v podpaží a další ne tak 
viditelné nečistoty odstraní speciální 
technologie Purezyme, která v kombi-
naci s prací silou Ariel zajistí hygienické 
čištění do hloubky vláken.  
Ariel, cena 329 Kč/44 k kapslí

Vzhůru do hor! 
Kabinková, plně funkční lanovka z tra-
dičního plechu je i krásným stylovým 

a funkčním doplňkem do dětského po-
koje. Dospělí si s ní třeba můžou posílat 

vzkazy až do vzdálenosti pěti metrů 
při maximálním převýšení 0,5 m.   

Eshop.kovap.cz, cena 650 Kč

Ovladačem zabudo-
vaným v ruční sprše 
Rainshower Smart 
Active lze přepínat 
mezi dešťovým prou-
dem Rain, výkonnou 
tryskou Jet a režimem 
ActiveMassage. Nová 
technologie minimali-
zuje odkapávání vody 
po vypnutí. Grohe.cz, 
cena 5 299 Kč
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Zlatá 
ergonomie

 instantní fotky
Hybridní fotoaparát Instax mini LiPlay 
spojuje výhody digitální a instantní foto-
grafie. Po spojení s mobilním zařízením 
ho lze použít jako tiskárnu. Má digitální 
LCD displej, snadno a intuitivně se ovládá.  
Instaxstore.cz, cena 3 999 Kč

 zářivě bílé
Pro Oxi White na bílé prádlo 
nejsou problém ani skvrny od 
vína, ovoce či krve. Při pra-
videlném používání na praní 
bílého prádla zesílíte účinek 
pracího gelu a odměnou vám 
bude jasně bílé prádlo. 
Neon, cena 99 Kč


