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Ve většině koupelen to vypadá stejně. Ručníky se suší na nudné konstrukci , kIerá připomíná
Žebř(k' Radiátory v pokojích zas vypadajíjako ošklivé pane|y nebo průmyslový výrobek' který
byste raději zakryli. Kouprte přitom i topná tělesa, která se stanou ozdobou bytu. Často tomu
odpovídají i výjimečné Ceny, ale třeba české výrobky zbéŽné nabídky nijakvýrazně nevybočují.
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Tenké těleso Badge

italské značky
Cordivari vypadá
spíš jako originální
dekorace' Vyrábí se
ve třech variantách,
ve vertikální
i horizontální
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podobě'

Add on od výrobce
Tubes vytváří na zdi
buněčnou strukturu'
Dá se koupit
v pravoúhlé verzi

"i!!i!'

Milano jsou teplovodní

radiáiory italské
značky Tubes, které
připomínají lampy'

eiektrické zařízení či
kubistické plastiky.

Urnělecky ztvárněné
radiátory Honey
z dílny italského
návrháře Jamese di

Tahle police
Quadraqua znaěky
lRSAP vás zahřeje
Standardně je bílá'
zapřiráŽku lze pořídit
různé barvy.
,:,tt:, I

iv nepravidelném
tvaru, obojí lze
kombinovat.

Prodávají se verze

Marca vypadají'iako
včelí plástve' Barvy
si můžete nechat

na podlahu i na zed'.

navrhnout nazakázku'
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