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Stolová lampa
RICKARUM
poslúži ako
výrazný
dekoratívny
prvok, aj keď nie
je zažatá. 39,99 €,
IKEA

Čím budú
kuchyne
v roku 2017
výnimočné?

Dizajnové sprchovanie
V typovom rade sprchovacích kútov TOP-LINE výrobca pripravil zaujímavú novinku
v kategórii WALK-IN zásten. Ide o samostatnú pevnú stenu s krátkym otočným
dielom. Zástenu možno upevniť pomocou stabilizačnej vzpery do protiľahlej steny
alebo pomocou výsuvnej vzpery do stropu. Pevná stena aj otočný diel majú len zvislý
profil a nemajú horný ani dolný rám, čo len pridáva na estetike.
Aj keď máte neštandardne riešenú kúpeľňu a nemožno do nej použiť sprchový kút
klasických rozmerov, nelámte si s tým hlavu – vyrobíme vám ho na mieru.
www.sanswiss.sk
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Farebnosťou, materiálmi
a mixovaním štýlov. Farebnú
kolekciu na rok 2017 tvoria odtiene
kašmíru, sivého kameňa a fjordov,
ktoré odporúčame kombinovať
s monochromatickými odtieňmi,
počnúc bielou, odtieňom cementu
a končiac tmavým grafitom. Všetky
odtiene sú matné. Z drevinových
dekorov tento rok jednoznačne
dominuje dub. Výrazným módnym
odtieňom je grafit – nájdete ho na
predných plochách, úchytkách, na
doplnkoch aj svietidlách. Grafit sa
dobre kombinuje s drevom alebo
tlmenými prírodnými farbami.
Na obrázku je kuchyňa Lota
z produkcie spoločnosti Decodom,
ktorá na výstave Nábytok a bývanie
v Nitre získala Cenu veľtrhu
v kategórii kuchynský nábytok
a spotrebiče.
www.decodom.sk
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Nedá hrdzi šancu

Zvýraznite krásu
dreva
Vodouriediteľná tenkovrstvá
lazúra na drevo Lazurol Aqua
Dekor V 1315 je určená na nátery
drevených pergol, plotov či trámov,
je vhodná do interiéru aj exteriéru.
Pri predpokladanej obmedzenej
životnosti (mechanická a chemická
záťaž) spojenej s renovačnými
nátermi ju možno aplikovať aj na
drevenú terasu. Neodporúča sa na
nátery drevených podláh a schodov
v interiéroch. Cena 8,60 €/0,7 kg.
Ako na to
Lazúru treba pred použitím
dostatočne rozmiešať. Každý povrch,
ktorý budeme natierať, treba prebrúsiť
brúsnym papierom.
Takto upravený podklad
napenetrujeme fungicidným
napúšťadlom Lazurol Aqua napúšťadlo.
Napenetrovaný podklad ešte jemne
prebrúsime brúsnym papierom.
Lazurol Aqua dekor aplikujeme 2- až
3-krát s časovým odstupom minimálne
6 hodín medzi jednotlivými nátermi.
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FERRO COLOR efekt od spoločnosti
Chemolak je určený na nátery
kovu (brány, ploty, kováčske
výrobky a iné kovové konštrukcie).
Prináša dlhodobú odolnosť proti
hrdzi, vďaka použitiu špeciálnej
alkyduretánovej živice chráni materiál
pred poveternostným vplyvmi a UV
žiarením. Kováčska čierna obsahuje
železitú sľudu – povrch tak získava
drsný matný vzhľad s jemným
metalickým efektom. Ferro Color
efekt je náter typu 2 v 1, takže je to
základná aj vrchná farba v jednom,
nanáša sa v dvoch vrstvách. Cena je
9,98 €/0,75 l.
www.chemolak.sk

Príďte si vyskladať
svoj svet
Na Zlatých pieskoch v Bratislave je od
4. marca otvorené najväčšie obchodné
centrum bývania STYLA. Pod jednou
strechou tu nájdete desiatky expertov
na zariaďovanie a bytový dizajn.
Okrem špecializovaných obchodov
s nábytkom a bytovými doplnkami tu
nájdete i rôzne tematicky zamerané
doplnkové služby, a to najmä v oblasti
poradenstva. Obchodné centrum je
otvorené denne od 10.00 do 20. 00
hod. vrátane víkendov.
www.styla.sk
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