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DVOJDOM NA VODE
Chute a vône
dizajnu

atmosféra stíšenej prírody
veľkorysé výhľady
a priestor

Apartmán
v štýle
modern glam

TALIANSKY ŠMRNC
ALTERNATÍVNY LOOK V AMSTERDAME
PRACOVŇA S PUNCOM
EXKLUZIVITY
DOMOV PODĽA VLASTNÝCH PREDSTÁV
DŽENTLMENSKÁ POHODA
STREDOZEMSKÁ RADOSŤ
HNUTIE HOME OFFICE
ZA ALPSKÝMI KONČIARMI

cena Zväzu polygrafie na Slovensku
Zlatá pečať za najlepší časopis roka
v SR (2010, 2011, 2013, 2014, 2015,
2017, 2018, 2019)

foto archív autora

CHUTE A VÔNE
DIZAJNU

letná opekačka
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Posvieťte si
na štýlové
hodovanie:

Tráviť čas v zazelenanej záhrade má priaznivé, doslova
terapeutické účinky. Na čerstvom povetrí si človek ľahko
zresetuje hlavu. Ešte lepšie, ak tento čas strávi v kruhu
najbližších, svojej rodiny či milých priateľov; ideálne nad
niečím chutným a voňavým: toto je čas letných opekačiek!

Doneste si
vlastné palivo:
Taška na drevo Log Carrier je
ušitá z pevného plátna typu
Rugged Twill, ktoré dopĺňajú
kožené rukoväte.
www.filson.com

Prenosný lampáš alebo stojanová
lampa Bela majú tienidlá
zhotovené z textilného lana.
www.kettal.com www.fortep.sk,
www.triform.sk
Výkonný, a pritom
kompaktný záhradný
gril All Star vyniká
množstvom praktických
zlepšovákov
a jedinečnou
patentovanou mriežkou.
www.charbroil.eu

Zaujmite
kapitánsku pozíciu
grilmajstra:
Pripravte sa na neočakávaných hostí:
So skladacím nábytkom edície Deck Chair Series razom zvýšite kapacitu
hostiny. Historický návrh patrí kultovému Dánovi Børgemu Mogensenovi.
www.carlhansen.com www.fortep.sk

Voľte len tie
najvyberanejšie
receptúry:
Jedálenská stolička
Dune je majstrovským
nábytkovým kúskom
namiešaným z tíkovej
podstavy, hliníkového
operadla a textilnej
výstelky mäkkého
čalúnenia.
www.gloster.com

Nekonvenčný systém Bricknic - príprava jedla v
žiaruvzdornej tehličke - je teraz dostupný aj s elegantnou
čiernou glazúrou. www.roemertopf.de, www.bricknic.org

Michal Lalinský

Prispôsobte sa divokým žúrom
prostredníctvom nerozbitnej
výbavy:

PUZZLE

Objavte starodávne
postupy pečenia:

Riad zo smaltovanej ocele Enamel Family krášli
módny pehavý vzor terazza.
www.hay.dk www.wemal.sk
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puzzle

Dôverujte nadčasovému dizajnu:

Poskladajte sa:

Popustite uzdu svojej
podpaľačskej vášni:
Oceľové ohnisko Cube v tvare kompaktnej kocky
udrží oheň na uzde. www.hoefats.com

Modulárny nábytkový program Tablet, pod ktorý je podpísaný oceňovaný
dizajnér Ramon Esteve, umožňuje tvorbu ľubovoľne rozsiahlych zákutí
pohostinného sedenia. www.vondom.com www.triform.sk

Súprava Sixtus z dielne škandinávskej
značky Stelton zahŕňa aj odolnú dubovú
dosku na krájanie. www.stelton.com

Izolujte sa na ostrove pôžitkov:

Stôl, stoličky, lavice aj polokreslá
z kolekcie DNA Teak prepája jednotný
dizajn založený na prísnom hustom rastri
drevených latiek, ktoré dizajnér vložil do
pevného hliníkového rámu.
www.gandiablasco.com www.triform.sk

Rozpáľte to dožerava:
Zvezte sa:

Vyostrite svoje kulinárske
umenie:

Ožite v koži:
Poctivú zásteru The Identity z talianskej teľaciny
v desiatich garbiarskych odtieňoch farbia a šijú
v Holandsku.
www.brickwallsandbarricades.com

Antikorová záhradná kuchyňa AH01
v redukovanom tvarosloví je dokonalou
oslavou dizajnérskeho minimalizmu.
Súčasť pracovného pultu tvorí
priestranný stôl s drevenými fošňami.
www.boffi.com

Súprava steakových nožov Big Bull z poctivej
ocele preberá vzor klasického rustikálneho
náčinia americkej BBQ kultúry (vrátane typickej
rúčky s reliéfom kôry). www.steakchamp.com

Grilujte (sa)
na mriežkach:

Po výdatnom pokrme si doprajte tráviacu siestu:
Mobilný kontajner Roller
Cupboard poslúži ako
praktický príborník.
www.exteta.it

Čalúnený gauč Ribes (v dizajne Antonia
Citteria) je ako stvorený pre rozmarné
podriemkavanie.
www.bebitalia.com www.konsepti.sk

Panvica na grilovanie edície Terra.Cotto je z dôvodu
optimálnej tepelnej vodivosti vyhotovená z liatiny
pokrytej smaltom. www.sambonet.it
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