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inspirace  NarýsováNo
Dekorativní polštář JAHU collections Amy 
z polyesteru s náplní z polyesterového 
vlákna, 45 x 45 cm. Povlak lze prát v pračce. 
Bonami.cz, cena 199 Kč

 strašidelNý hrad
Froté ručníky Nora s tiskem 
v borduře jsou díky špičkové 
technologii na mokrou 
úpravu froté velmi jemné 
a výborně sají vodu. 
Veba, cena 290 Kč

 Budiž treNdy světlo!
Stojací lampa Lidda s fialovým papírovým stínidlem 

poskytuje příjemné tlumené světlo a vytváří 
útulnou atmosféru v místnosti. Asko, cena 429 Kč

 desigNově 
Unikátní 
křeslo Raviolo 
izraelského 
designéra 
Rona Arada. Je 
z polyethylenu, 
a tak ho 
lze využít 
i na terase či 
v zahradě – je 
voděodolné. 
a snadno se 
udržuje
Alax.cz, 
cena 11 773  Kč

 NeBojte se posadit
Designový plastový 
taburet Pilastro lze využít 
i jako odkládací stolek. 
Je z termoplastického 
polypropylenu.
Konsepti.com, cena 7 590 Kč

 atypické 
plástve
Vliesová 
fototapeta A.S. 
Création ARTist 
Rugged Marble, 
šířka  4 m, 
výška 2,7 m. 
Tapetymet-
roflorenc.cz, 
cena 9 999 Kč

skládaNka
Díky volným polštářům na 
opírání si pohovku Flottebo 
přizpůsobíte pro různé 
varianty sezení či spaní. 
Oceníte i úložný prostor. 
IKEA, cena 14 490 Kč

křehká krása
Ručně foukané džbánky či 
skleničky v mnoha barevných 
provedeních včetně Very Peri.
WestwingNow.cz, 
cena dle produktu

  sošNý desigN
Volně stojící umyvadlo ve tvaru 

soch Moai na Velikonočním 
ostrově, výška 95 cm, vyrobeno 

v umělecké manufaktuře 
Artwork Italian Heritage by 

Kerasan. 

Za nejmódnější barvu roku 2022 vyhlásil 
Pantone Color Institute právě Very Peri. Tento 
teplý odstín modré s nádechem červené 
a fialové symbolizuje změny, které přijdou, 
a podněcuje kreativitu. 
text Jitka Horčicová foto archiv firem

ve znamení
Very Peri
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inspirace  světlo Na míru
Závěsná lampa má díky barevnosti připomínat kytici jarních 
květů. Umožňuje nastavení reflektorů na různá místa, 
vyrábí Il Bronzetto. Inspirace z veletrhu I Saloni v Miláně. 

 hravé BamBulky
Dekorativní povlak 
na polštář 45 x 45 cm 
má lícovou stranu 
povlaku ozdobně 
prošívanou a v rozích 
látkové bambulky. 
Le Patio, cena 
k doptání

 dotek luxusu
Designová stolní lampa 

Cindy typická pro 70. léta 
je obohacená o novou 

formu a metalickou 
barvu. Vyzařuje duhově 

zbarvené odlesky. 
Kartell, cena 6 110 Kč

 Fialové a růžové 
sNy
Noční stolek Fes 
z masivního dřeva 
(67 x 52 x 37 cm), 
tři úložné zásuvky, 
výrobce Marioni. 
Inspirace z veletrhu 
I Saloni v Miláně.
Marioni.it, cena 
k doptání

 co jiNého 
Než levaNdule 
Svíčka 
z kvalitních 
surovin voní jako 
kytička levandule 
s dřevitou 
a kořeněnou vůní 
farmářského 
trhu.
Yankeesvicky.cz, 
cena od 299 Kč

p odolNá krása
Skleněná mozaika s přírodním 
kamenem (30,5 x 32,5 cm), jejíž povrch 
se nepoškrábe, je vhodná i do exteriéru. 
Hornbach, cena 239 Kč/kus

 japoNská iNspirace
Souprava povlečení ze 100% 
bavlny. Povlak na přikrývku 
(150 x 210 cm ) má v horních 

rozích otvory pro snazší 
povlékání. Povlak 

na polštář 50 x 
60 cm. 
Cellbes.cz, 
cena 699 Kč

pro chvíle pohody
Elegantní keramický 
dripper – překapávač 
na filtrovanou kávu pro 
vyznavače kávových 
rituálů. Fler.cz/keramika–
vanya, cena 1 110 Kč

mediálNí uměNí
Nová kolekce luxusních 
tapet Dature podle návrhu 
slavného designéra Karima 
Rashida, k vytvoření vzorů 
v několika barvách použil 
digitální technologie, 
italská značka TAPLAB 
Wall Covering. 
A la Maison, cena k doptání

t hra Barev
Sada čtyř ručně foukaných 
sklenic s reliéfem Gems 
včetně té, která letos 
určuje barevný trend.
WestwingNow.cz, 
cena 999 Kč


