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VÝRAZNÝ
Betonový obal na květlnýjednoduchého tvaru
zapadne do lndustrlálnlch ó vlntage lnteríérů.
ldlkychladné barvě tvořl dokonalýprotlklad
k nelrůznějším žlvým pokolovýmrostllnám.
ConzreteM (lb Lautsen), betonový kvéínlk,
v. M (m, 234 Kč, w/wwbellaroseCZ

1699Kč, »VWNŇ/.llaůl/OII
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Brulallstnldesign můžeme dostat na pracovní
stůl polnocl lampy s betonovým podstavcem.
Dlky němu najednou vypadá jinak než bezné
Iamplčky*je klasická, a přitom origlnálnl,
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na r zne' stěrký a designové
záležítostl. Objevuje se

í

na doplňcích
Čl drobnostech, které dokážou doladit

různé styly zařízení a potěšlt
nevšední m vzhledem,

Dokonale hladký průmyslový beton
_

a neurrálnlbarva' še p p oblllbovdlnému
dekoru a barevnýmkombmacălm.



Odkľádací stoľekje skväv kousek
nábytku, který nezabere moc místa
a může stát kdekołrv, kde nepřekáží
Pokud má jednoduchý tvar
a neutrámíbarvu, upľamx' se všude -od předsíněpo obývák.

Perspective (Lyon Béton), deska
35×40cm, cena na wwwbonamLcz

Dokonaléje spojení
betonu s masívním
dvevem.Vtomlo
případě sąedná
o olši a stolkyjsou
kdoslánív několika

vehkostech.
Pří mnýje i tvar

desky pripomínající
podnos.

!rm :vín b,

v, que-shop::

Beton se teďnové uplatňuje
í

na svílídlech.
V kombínaci s vétví a odlehčenýve vzduchu
muze vypadat opravdu originálně a zjwstíme,

že se hodí nejen do ínteriérú
v indusmálnínwstylu.
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VYBRANÉ 4.;

Jablko a iwmškaz betonujsou půvabné
dekorace, které oživí nejen po kmaíe třeba

. „_Jablko a hruska
beton' korace, v !OC
420 K nexldwre

DO
Právě v koupemě
se v posłedm'
době staďe častéjw

objemu' betonové
stěrky Nemusíme
aWe hned pľanovat
mc tak velkého,
v podobném
deswgnu seženeme
i dfObHějŠÍ dophňky.

Cement
(House Doctor),
dávkovač mýdla.
beton/nerez, cena
na www wfantazwe:z
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NAD
Betonovýobal působrzemrté, r když
vrsrze stropu Smšíkaždépokojovce,
která roste převme, H15 dobře se
V něm bude daň! 1 nenáročným
sukulentům A závěsné síťkyrsou
také znovu v kuvzu.

Stratton (Garda Trading), závěsný
obal ha květináč, průměr 20cm,
539 KČ,WWw.be\131052 CZ

Doladit styl svého
ínter m betonem

dnes mužeme i pomocí
takovych drobností, jako
jsou rámečky na vypínače

a zásuvky.Na celkové
zpevněnl materiálu jsou
v tomto piípaděpoužita

organická vlakna.

Prostý betonový odhtek se stanemoderním osvétłovacnn
prvkem ínteriém v industriálním stym. Osazen je na
pohyblivé patici, takže svédo muieme nasmerovat.
Výsledekpotvrzuje rčení, že vjednoduchostije krása.
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