3 inspirativní návštěvy: pražské bydiem” v kiašłěře, kanadské horská chalupa, romanfka na Slovensku
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Výběr osvěłlení do inłeriéru není
právě snadná zóležiłost. Lus1ry,
lampy a lampičky musí neien
dosłałečně a příiemně svíłíł, ale
fake' esłełicky lodi? s prosforem.
Neidříve musíme zvážit co
ínieriér vyžaduje, a pak se
můžeme vypravif na nókupł

“
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zómě' e a dokonale nedokonaló, působí
|ako çusně vyľobanú Peiypropylenové
siínld o, ocejov' rám

i FLAIR FETUNIA,

OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTÍ

závěsné LED osvellenl,
Zaulme svým vtipným

designem. Kov v barvě
chromu, barva svělia
lepló bílá. Cena a 650
wwwhornbacłmcx

Kč

-› EVEDAL závěsná
lampa v nadčasovém
skandinávském designu
le foukana zkušenýml
skláři. Mosaz a sklo,
mame' vnliřnl' sllnidlo.

Doporučená žárovka
opólově bílá Cena
2 990 Kč. www.ikeu.cz

LED

Lustry a závěsná osvětlení jsou klasická hlavní světla, která by měla být nejvýraznějšímsvětelným zdrojem místnosti. Stropní osvětlení, tzv. přisazené, je takove' osvětlení, kdy nevidíte
závěs (lanko, kabel), a je tedy „přilepenď přímo na stropě. T0 vámsice ušetří spoustu místa,
na druhou stranu není tak výrazným estetickým prvkem interiéru a pravděpodobně nepostačí
jen jedno na velkou místnost. To se dá řešit do podhledu ínstalovanýmstropním LED panelem,
jehož světlo je příjemné a rovnoměrně rozložené. Oblíbené bodovky jsou velmi flexibilní, světlo
si nastavíte tam, kde potřebujete. Pokud mají šetrný zdroj a nevydávají velké množství tepla,
lze je zapusllt i do sádrokartonovýchdesek.

aoccl B7skleněnç lampa ie
vyrobena speciální technologií
zachycením vzduchu
v přehřólém sklu. vree na
wwwinsíldecpncz
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(- LUSTR FLAIR MAIA ie
vyrobenýz mědl, ale je
překvapivě lehký, len
l,

02 kg při průměru
25 cm. Cena 989 Kč.

wwwłvumbachxzz

homebydlenimž

PHILIPS HUE WH|TE

+ COLORAMBIANCE
510W LED simlvořelné
o přenosiíelné osvěłlem' io
kompoííbllní se Smorl Home
o

Hornbach. Cena 2199 Kč
wwwłxornbochxz

1' BERKER 11,1

sérle vypínočů ide prołl
proudu o sbírá deslgnovó ocenění
Nenodičníívor o moíerldly, zde dekor
boíou. Více no wwvl/„hugencz

POSVIÍME Sl NA PRÁCI
Stolní lampy a lampičky v mnoha barvách, lvarech a (lesignech je radost vybírat. Nejlépe vám
poslouží na pracovních stolech, y ložnících, předsíních apod. Lampy a lampičky se vyrábějíjak
na lclasické žárovky, tak s energeticky šetrnými LED žárovkami. Různé úchyty (spony) a klouby
vždy pomohou osvětlit to, co zrovna potřebujete. Dobře si viděl pod ruce, to je důležité zejména
v kuchyni. Klasické nebo ledkové zářivky, které dobře osvětll' sporák a kuchyňskou desku, se
čím dál častěji doplňují LED pásky, které šetří energií a dobře osvětlí kuchyňskou linku. Pokud
vás světlo z klasických zářivek nepříjemně oslepuje, vyberte si zářivku s možností natáčení
světla, takzvanou výklopnou zářivku.

TVYPÍNAČ RETRO od zlínského družstvo

Obzor předstovule nodčosový deslgn
lnspirovaný prvky modernlho minimallsmu
o původního oorovskeno slylu. aokovo
dřevo, černý kryl, kllčko BTA bílo. Cenu od
1191 Kč wwwobzoncz

T EERKER RCLASSIC sérře vyplnučű

vychózejíz íraduce prvních, tzn kulolýoh
vyp1'nuöů,ale no prvnl' pohled nezapřoL/,že
zrozony byly až v 21. słolell. více no
wwwmogouoz

hagehcz/vypinac

BERKER
SERIEvašem
1930
kouzlo 30. let ve
lehtos

Hagev je

interiéru

partnerem Dne architektury!

Přijdłe si v neděłi 30.9. prohiédnout
Rothmayerovu vim, perlu prvorepubiikové
archilektury. kterou zdobí retro otočné
vypínače Serie 1930. Více informaci a přihlášky
na exkurzi na wwwdenarchiiekturyxtz
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