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Retro radiátor Bohemia
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Viadrus, wwwiexpos.cz,
1 185 Kč/topný č|ánek
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Vypínače: Palazzo mramor

'

bílý' Berker ebc'kvelektro.cz,
2556 Kč, Garby modý
deko1 Fontini, 970Kč, Garby

černý Fontini,

"Eknď,#ffinď T*mrnry

'1016Kč, vše

www.vypinace-zasuvky,com

Vypínače
a zásuvky pomáhaií
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vytvářet styl
vašeho bytu.
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Decento' ABB,977Kč
8B0Ki vše
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www.ielektra.cz
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Vypínač a zásuvka
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vytápěním můŽete podpořit lristorický ráz bytu. Výrobci
topných těles nabÍzeiÍ retro modely v podobě litinoých radiátorů
v neirůzněiších Velikostech a tvarech. Pokud máte radiáto1 kteý
není vzh|edově ideálnl ale nechcete ho měnit, můŽete ho schov;
I

pomocí že|ezného nebo dřevěného krytu topení.
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,uffi venuite pozornost i zdánlivým maličkostem' Ty nás|edně
dodávaií celku pověstnou korunu. Dnes je moŽno zakoupit třeb;
,

nově vyráběné porcelánové lypínače a zásuvky či textilní retro
e|ektrokabely stropního osvětlení. Velmi efektnÍ isou také podé]
stěn použité vysoké profilované pod|ahové lišry >
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...i Orl, Bona,

,\\\!'v. epos.cz,

1825Kč/2.,5l

Repasovaná

židle' Snel
Furniture,
www.snel.cz,
1900 Kč
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V bazarech
nábytkr'r

můžete narazit
na zajímavé kusy
za příznivou cenu.
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Při začleňování
do interiéru
můžete nábytek
nabarvit podobnou
barvou, iako maií
stěny - bude
působit, iako by
tam byl odjakživa!
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Pokud máte byt v domě z období historizuiících
slohů korrce 19' stoIetl kam štuková výzdoba patři aIe
ZToVna U vás nenÍ, můŽete si tyto pruky rrechat r-rdělat not't
NapřÍk|ad štuková stropní rozeta dodá prostoru noblesu.

Bazary s nábytkem, antiky a internetové aukce jso.
skvělým Zdroiem pro vybavování bytlr sý|ovýrn nábytkenl
a doplriky. Kusy, které uŽ máte doma a potřebují opravu,
rrrůŽete nechat Zrepasovat odborníky a do drobnějších opr.
se nebojte pustit i samt.
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Kontakty naidete v Adres:

