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NoviNKy

Bílá dodá vzdušnost, dřevo útulnost 

jak zjemnit jejich pocitový 
účinek chladu? 
Jděte na to přes teplé dřevěné dekory.
„Vnést do bydlení dřevodekor nemusí 
být finančně ani tak náročné. Kromě 
přírodních materiálů v  podobě bio 
masivu a  lakovaného masivu dvířek 
T.wood existuje možnost věrných imi‑
tací dřevěných dekorů na foliovaných 
dvířkách T.classic, a to včetně věrných 

reliéfních 3D variant“, uvádí Martin  
Dusík, vedoucí obchodního oddělení 
společnosti Trachea, největšího české‑
ho výrobce nábytkových dvířek.

Paleta možností se rozroste
Ať už se u  foliovaných dvířek rozhod‑
nete pro lesk či mat, T.classic vám 
vyjde vstříc. A kdo má chuť kombino‑
vat v interiéru na druhou, může spojit 

různé materiály, čímž se mu paleta 
možností rozroste. „Zcela běžně se na 
jedné sestavě nábytku kombinuje na 
horních dvířkách exklusivní lak T.lacq 
ve vysokém lesku či akrylát T.acrylic 
v bílé a na spodních dvířkách se pou‑
žije silně mechanicky odolný laminát 
v  dřevodekoru,“ závěrem popisuje 
praktické řešení Martin Dusík ze spo‑
lečnosti Trachea.

Sloučit čisté linie bílé a šedé? Poslední trendy toto spojení podporují. když se navíc jako propojo-
vací prvek přidá dřevěný dekor, vznikne osvěžující interiérová kombinace.

Foto: Trachea 

Bílá se šedou jsou zá-
stupci studených barev, 
které ještě více umocňu-
jí umělé materiály, jako 
jsou fólie, akryláty či laky. 
Nelze jim však upřít je-
jich kouzlo, jež spočívá  
v  prosvětlení jakéhokoliv 
interiéru. 

jemný dotyk… a je světlo! „modře podsvícený bod uprostřed matného skleněného rámečku 
novinkového vypínače itouch určuje kontaktní plošku pro ovládání interiérového osvětlení.  
Stačí pouze jemný dotyk prstu směřovaný na tento bod a svítidla se v ten okamžik probudí  
k životu,“ říká Lenka vodicová, vedoucí marketingu společnosti obzor zlín, která nové  
dotykové vypínače itouch uvedla na český trh. 

Zároveň se modrá barva podsvícení rázem přemění na 
světle fialkovou, která indikuje stav zapnuto. Pokud tedy 
například budete potřebovat vyměnit nefunkční žárov‑
ku, jediným pohledem si ověříte, zda je vypínač skutečně 
vypnutý.“ Skleněný rámeček nabízí dvojí barevné prove‑
dení i možnost dvou kontaktních bodů pro ovládání více 
světel jedním vypínačem. Díky matnému provedení se 
navíc budete moci rámečku dotýkat bez obav ze zane‑
chání nežádoucích otisků. Novinka vypínač ITOUCH je  
k dispozici v ceně od 2 231 Kč. 

Více na www.domovnivypinace.cz.
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