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Univerzální
Stolek Gualöv 
s košíkem na uložení 
přehozů nebo 
časopisů má povrch 
z matné oceli 
a prohnuté nohy. 
IKEA, cena 1 290 Kč

koUzlo protikladU
Vypadají křehce, ale 
jsou pevné. Set dvou 
kovových odkládacích 
stolků se skleněnými 
deskami Wire. 
Westwingnow.cz, 
cena 3 679 Kč

tři varianty
Stolička, odkládací stolek, nebo 
jen designový doplněk? Tento 
ručně vyráběný kousek jménem 
Pouf Ploff italské společnosti 
LaCividina plní vícero funkcí. 
Alax.cz, cena od 32 890 Kč 

Černý šarm
Deska stolu ze 
smaltované oceli 
je připevněna 
na kuželovité 
podnoži 
z mosazných 
drátků 
omotaných 
kolem drátové 
konstrukce. 
Kare-shop.cz, 
cena 4 539 Kč

Železný ochránce
Velký drátěný černý 
svícen Twine Lights 
ve dvou velikostech 
jako příjemná 
bytová dekorace. 
Butlers.cz,  
cena 1 190 Kč

 nenápadný spoleČník
Kombinace bílého tvrzeného skla 
a kovu u stolku Rivoli s praktickou 
spodní odkládací deskou působí 
velice vzdušně. Asko-nabytek.cz, 
cena 2 290 Kč

 7

Možná máte doma či na chalupě starý 
sdrátovaný ,sádelňák‘ po prababičce, 
ovšem současné výrobky využívající 
slabé či silné dráty z kovu už jsou 
trochu jiná kategorie. Elegantní, funkční 
a nápadité tvary i zpracování nábytku či 
bytových doplňků modernímu interiéru 
vysloveně sluší. text Jitka Horčicová foto archiv firem

Drátovat,
flikovat!
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 ve stříbře
Stylový úložný koš Grid 
z jemných železných 
drátků s úchyty má 
průměr 40 cm. 
Butlers.cz, cena 879 Kč

 světlo v kleci...
... ovšem v kleci elegantní. 
Závěsné svítidlo Modo Wire Round 
vynikne především ve světlých 
a jednoduchých interiérech.  
Kare-shop.cz, cena 2 399 Kč

 zavěšeno v prostorU
Vtipný nástěnný věšák Hook z práškově 
lakované oceli a dubového dřeva vrátí 
zpět do hry i zapomenuté kouty vašeho 
domova. Bonami.cz, cena 2 499 Kč

 křeslo Grill loUnGe
Práškově lakovaná hliníková 
konstrukce  je základem křesla 
španělského designového studia 
MUT Design. 
En.diablaoutdoor.com

 ozdoba interiérU
Regál z ušlechtilých materiálů, 
tedy dřeva a kovu, nese jméno 
Modena.  
Westwingnow.cz, cena 
34 549 Kč

 ikona desiGnU
Židle manželů Eamesových:  

konstrukce z ocelových 
drátů zvaná ,Eiffelova věž‘ 

a sedák bez opěrek. 
Vitra.com, cena 7 425 Kč

 v síťovaném provedení
Do stojanu Toppig stačí umístit 

svíčku do velikosti 15 cm 
a s maximálním průměrem 7 cm. 

IKEA, cena 299 Kč

zlato pro kaŽdého
Kovová židle 
Freak italské  
firmy Bontempi 
Casa s elegantně 
provedeným 
opěrákem dodá 
interiéru šmrnc.  
Alax.cz,  
cena od 6 198 Kč

dva v jednom
Kovový závěs Florence 
v lehce industriálním stylu lze 
doplnit dekorativní žárovkou 
i květinou a vytvořit tak 
originální doplněk interiéru. 
Eshop.lepatio.cz,  
cena 3 700 Kč

 podpora 
paměti 

Nástěnka 
Ditmar ze 

dřeva, kovu 
a plastu umožní 

mít krásné 
vzpomínky 

i neodkladné 
záležitosti stále 

na očích. JYSK, 
cena 249 Kč


