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47ENTERIÕR

Az új Electrolux Oxygen légtisztítóval egészségesebb 
lesz otthonunk levegõje, s ezzel csökkenhet az asztma, 
hörghurut és más légzõszervi megbetegedés kialaku-
lásának kockázata. Az Oxygen éjszakai üzemmódban 
csendben és hatékonyan dolgozik, így biztosan nem 
zavarja meg a pihenésünket. www.electrolux.hu

ÉLETÜNK EGYHARMADÁT ÁTALUSSZUK, A FENNMARADÓ KÉTHARMADBAN 
PRÓBÁLJUK MEGVÁLTANI A VILÁGOT. AHHOZ, HOGY EZ A LEHETÕ LEG-
JOBBAN SIKERÜLJÖN, ELENGEDHETETLEN A PIHENTETÕ ALVÁS. EGY SZEMÉLY-
RE SZABOTT MATRAC, EGY TERMÉSZETES ANYAGÚ ÁGYNEMÛ, DE MAGA 
A HARMONIKUSAN KIALAKÍTOTT ENTERIÕR IS CSODÁKRA KÉPES.

V E N D É G V Á R Á S

 Összeállította: Visnyei Renáta
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HÚZÓ ERÕ

BORVARÁZS. DUGÓHÚZÓ
Végletekig egyszerû forma, rozsdamentes acélból 
Ára: 7462 Ft

8.

BÖGRÉK.HU. KAROS DUGÓHÚZÓ 
Színes, fiatalos, nõi alakot formáló dugóhúzó.
Ára: 2200 Ft

9.

1. 2.Stylist és szöveg: Varga Judit

6.
5.

8.

3.

ARON STORE. ALESSI PARROT DUGÓHÚZÓ 
Dugóhúzót és sörnyitót rejt a papagáj forma
Ára: 16 400 Ft

AJÁNDÉKÖZÖN. PROFESSZIONÁLIS DUGÓHÚZÓ
A karos dugóhúzóval egy mozdulat a bornyitás
Ára: 14 150 Ft

AITA STUDIO. FALRA ERÕSÍTHETÕ DUGÓHÚZÓ 
Szépen megmunkált, különleges darab
Ára: 23 000 Ft

AITA STUDIO. FALRA ERÕSÍTHETÕ DUGÓHÚZÓ
Rusztikus darab, amely emelõkarral dolgozik
Ára: xx xxx Ft 

AJÁNDÉKÖZÖN. PINGVIN DUGÓHÚZÓ
A szokatlan formát a praktikum ihlette
Ára: 17 690 Ft

BORVARÁZS. DUGÓHÚZÓ 
Fóliavágóval, szettben vásárolhatjuk meg
Ára: 14 512 Ft

STILE INTERIO. ERGONOMIKUS DUGÓHÚZÓ 
Kézbe simuló formával
Ára: 3990 Ft

1.

2.

3.

4. 

5.

6.

7.

7.

4.

9.



1–2. A széles peremû diófa furnérozott ágykeretet fekete bõrhatású anyaggal borított fejtámlával tették kényelmessé az esti olvasgatás-
hoz. Így nem szükséges a falhoz tolni a megszokottnál szélesebb, 205,5 centiméteres franciaágyat. Matracmérete: 180×200 centiméter. 
Ágyrács és matrac nélkül, most 206 900 forintért szerezhetjük be a BoConcept üzleteiben. A jobb oldali fotón feketére pácolt tölgy ágy-
kerettel és fejtámlával készült a franciaágy, amely 185 centiméter széles. Matracmérete: 180×200 centiméter. Az ára (szintén ágyrács 
és matrac nélkül) 220 700 forint. A franciaágyakhoz éjjeliasztalkát, és egyéb, a pihenést szolgáló berendezési tárgyat, apró kiegészítõt is 
beszerezhetünk a cég gazdag kínálatából. www.boconcept.hu 3. A hûvös elegencia és a lágy tónusok igenis megférnek egymás mellett, 
ugyanabban a hálószobában. A 140×200 centiméteres James ágykeret maga a dizájn elérhetõ áron. 59 900 forintért vonzó megjelenésû, 
modern ágykeret lehet a miénk, amelynek textilbõr kárpitja alatt habszivacs betét fokozza a kényelmet. A háttérben Dakota lakkozott 
fenyõ gardróbszekrény. www.JYSK.hu 

Az AlApdArAb: frAnciAágy

1

1. Ha nem a minimál stílusban gondolkodunk, és meleg, hangulatos környezetet kívánunk teremteni, a Designers Guild cég pompás 
textíliái és tapétái remek megoldást kínálnak. Megélhetjük a luxust, a színek pezsgését, a minták báját, varázsát. www.hephaistos.hu 
2. A kellemesen modern hálószobai hangulat kialakításához egyedi, semmihez sem hasonlítható üvegmozaik háttér kínálkozik. Az Aita 
Studio mintatermében a különleges mozaikokhoz dekorációs tárgyakat, kisbútorokat is választhatunk. Budapest IX., Lónyay u. 42.  
3–4. A KA International Opera kollekcióját a régi idõk méltóságteljes polgári házai ihlették. A kifinomult, damasztszerû anyagok és kis 
geometriai formák kiváló alapként szolgálnak a gazdag, egyedi díszítéshez. A Watercolours a vidék különleges hangulatát idézi, e századi, 
modern eszközökkel. Színek tekintetében az ibolya és a lila dominálnak, de ezek mellett feltûnik a világoszöld és leheletnyi narancssárga 
is. Találunk az új kollekcióban olyan szövetet, amelyet mintha kézzel festettek volna, különleges antik térképekkel, madarakkal, virág-
motívumokkal díszítettet, és persze klasszikust, a csíkozottat. www.kainternational.hu

textíl iA,  üvegmozAik
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51a mi otthonunk

egészséges álom és ébredés

1

1. A Corina paplan- és  párnagarnitúra házi por, atkák, baktériumok, gombák megtelepedése elleni kikészítéssel véd meg bennünket a hí-
vatlan betolakodóktól. A 40 Celsius-fokon mosható termékek az allergén megbetegedésekben szenvedõknek is „gyógyír”. www.billerbeck.hu  
2. A Naturtex Feng Shui pehelypaplan bagua steppelése, az önmagukba visszatérõ, ezáltal megbonthatatlan egységet képezõ motívumok 
megfelelnek a feng shui alapelveinek. A paplanok és párnák mérete, mintázata a nyolcas szám köré szervezõdik, amely a folytonosságot, 
állandóságot jelképezi. www.naturtex.hu 3. Egy filter a relaxálásért: a teakeverékbõl készült fürdõ oldja a nyugtalansággal, kimerültséggel 
járó rossz közérzetünket. A fürdõ egyesíti magában a gyógynövények hatását és a fürdõ kényeztetését. Egy filter a szépségért: bõrmegújító 
folyamatokat és a hámréteg egészséges újraképzõdését érhetjük el, a spa élményével gazdagodva. Rooibos teák: az ásványi anyagokban 
és nyomelemekben gazdag, meglehetõsen sok flavonoidot tartalmazó vörös tea táplálja, széppé teszi bõrünket. Nincs benne koffein, az 
ital mégis frissítõ és egészséges. A kellemesen édeskés vörös teát megkóstoljuk mogyoró–vanília- vagy narancs ízesítésben is. Nemcsak 
finom, gyógyít is: megelõzhetjük a szív- és érrendszeri betegségeket, segíti a csontozat fejlõdését, az ideg- és a vérképzõ rendszerre is 
jó hatással van. Bízzon érzékeiben, és érezze jól magát! www.herbaria.hu

2

4

1. A sötét színre pácolt fenyõbútorokkal tiszta kontrasztot teremt a 100% pamut, mosható ágytakaró és a fehéret tovább erõsítõ, latex-
acél Quadro asztali lámpa. Az antik hatású fém ébresztõóra nagyszüleink klasszikus hangulatát hozza vissza, és cseppet sem idegen a 
szemnek a modern környezetben. A dekoráció így lehet hangulatteremtõ. www.JYSK.hu 2. A Dormeo Memory matrac mindent tud a 
pihentetõ alvásról! Memóriahabja érzékeny a test hõmérsékletére: ha alacsony, a matrac keményebb, magasabb testhõmérséklet ese-
tén pedig puhább. Ez a súlytalanság érzését kölcsönzi, mivel gyakorlatilag „beleolvadunk” a habba, úgy, hogy a gerincünket a kívánt 
mértékben tartja. A Memory ágymatrachoz most fürdõköpenyt kapunk ajándékba. www.DORMEO.hu 3. Új trend jelent meg a lakás-
dekoráció világában: a faltetoválás. A dekorációk olyan hatást keltenek, mintha választott mintáinkat profi festõk mázolták volna a 
falunkra. A különbség észrevehetetlen. Felhelyezésük egyszerû, és ha változtatni szeretnénk, nyom nélkül el is távolíthatóak. Segítségükkel 
eltûnnek a lakásból a nyomasztó fehér falfelületek, és vidámság költözik az otthonunkba. www.faldekoralas.hu 4. Ha a Paulmann cég 
formatervezett asztali lámpáját választjuk, hálószobánk eleganciáját erõsítjük. A különleges, bársonyszerû textilburát kecses króm talpra 
állították. A B.A. repertorájában ébresztõárakat találunk – a Stile Interio ezúttal két markás modellt ajánl. www.stileinterio.hu

mAtrAc és dekoráció
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