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Bydlení v holandské řadovce byt v pánském stylu klid v blízkosti přírody
svěží mix nábytku z druhé ruky život mezi starožitnostmi
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Český design
v Das Hausu
Už od roku 2012 je na veletrhu IMM v Kolíně zvykem
přizvat světově uznávaného designéra a svěřit mu nebo
jí prestižní projekt Das Haus – Interiors on Stage, jehož
záměrem je představit pohled na budoucnost bydlení
prostřednictvím simulovaného domu. Ten letos vytvořila
slavná Češka Lucie Koldová, která si ke spolupráci
přizvala TON, a návštěvníci tak mohli předposlední
lednový týden ve veletržní hale 2.2 obdivovat křeslo
Chips. „Ráda pracuji s průsvitnými materiály. V tomto
návrhu jsem proto použila opticky lehký, avšak záměrně
předimenzovaný opěrák z perforované textilie, který je
orámovaný ručně ohýbaným dřevem,“ popsala klíčové
prvky křesla designérka. „Od počátku jsem chtěla, aby
měl produkt měkké křivky. Lounge křeslo má být již od
pohledu pohodlným objektem. Je to solitér s vlastním
charakterem a příběhem. Oproti klasické židli by měl být
tak trochu sexy,“ dodává Koldová.

www.ton.eu

Soutěž šikovných dřev
Soutěž Dřevěná stavba roku 2018, kterou vyhlašuje Nadace dřevo pro
život, je stále ještě otevřená. Registrace soutěžních děl probíhá on-line až
do 14. února 2018. O týden později začne hlasování jak odborné poroty,
tak široké veřejnosti, které potrvá deset dnů. Vítězové všech osmi kategorií
budou známi na začátku dubna. Cílem akce je ukázat veřejnosti krásu dřevěných staveb, ať už jsou to dřevěné konstrukce, dřevostavby, roubenky,
sruby, interiéry či dřevěná hřiště, a představit dřevo jako obnovitelný stavební materiál, jehož využíváním chráníme neobnovitelné zdroje a životní
prostředí.
www.drevenastavbaroku.cz.

Teplo
v secesním
obalu
Výrobce litinových radiátorů Laurens představuje širokou škálu nových velmi odolných
povrchových úprav radiátorů doplněných retro
ventily ke stylové regulaci topného výkonu.
Nabídka zahrnuje výběr klasických ventilů
v rozmanitých povrchových úpravách s různými typy ovládacích kohoutů. Ke špičce patří
mosazné, ručně vyráběné ventily, které mohou
být osazené i termostatickou vložkou. Koupí
některého z výrobků Laurens získáte i odborné
poradenství a jistotu, že si do svého interiéru
pořídíte radiátor, který přitáhne pozornost.
www.laurens.cz
4 | HOME 1-2/2018

