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inspirace

Kdybyste měli pocit, že 
doma máte moc dřeva, 
že útulnost příliš hřeje  
a že máte chuť na něco 
originálního, zkuste 
interiér ,zocelit‘, vyberte 
nečekaný kontrast. 
Nabízí se škála kovů  
a povrchů – chrom, 
zlato, stříbro, měď či 
zrezlý plech, ale i mat či 
lesk.  

text Eva Vacková  
foto archiv firem 

domov
na plech

Klíčem 
ke stylově 

zařízené předsíni 
může být věšáček  

s háčky na klíče. 
Apropos Shop, 

cena 152 Kč

Je jiná
Jmenuje se proto 
Avantgarde. Se závěsnou 
lampou můžete zviditelnit 
každou místnost. Butlers, 

cena 1 29 0 Kč

Jako v dílně
Místo zásuvek fungují 
plechové krabice, které lze 
snadno vyndat a použít  
i jinde v bytě. Westwing,  
cena 5 699 Kč

V kontrastu
Digitální tisk přenesl 
na velkou vliesovou 
fototapetu 2,5 x 3 metry 
detail plechu, který oživil 
romanticky laděnou ložnici. 
Tapety Metro Florenc, 
cena 9 999 Kč

Do kuchyně
nad jídelní stůl se hodí 
lampa v lodním stylu. 
Anglická sezona, cena 
7 200 Kč

Pro radost 
Nástěnná svítící dekorace 
z barveného plechu může 
doma zářit  v předsíni, ale  

i v dětském pokoji. 
Westwing, cena 2 399 Kč

Oceán 
Plastika z tepaného 
kovu je tradičním 
uměním ručně 
vyráběným na Haiti ze 
starých sudů na naftu. 
Animadecor, cena 
3 571 Kč

Na buben,
který je plechový a sloužil k odvodu deště, 
si můžete sednout či ho použít jako kávový 
stolek. La Komoda, info o ceně v obchodě

Zámecká
Nábytek s dvířky  
z laminátu 
imitujícího zrezlý 
plech  
odlehčil v koupelně 
historizující tvary. 
Dřevojas, cena 
podle zakázky

Jako na lodi
Zrcadlo v kovovém rámu 
může celý rok připomínat 

léto a dovolenou. Le Patio, 
cena 4 400 Kč

Tváří v tvář
Květináč můžete posadit 
do netradičního obalu. 
Westwing, cena 2 049 Kč
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Na stěně
připevněná lampa posvítí 
na jídlo i na práci. Anglická 
sezona, cena 2 900 Kč

K domácímu
baru se hodí židle s praktickou 
podnoží. Le Patio, cena 2 900 Kč

Kovová 
trojice
Deska kávového 
stolku z různě 
barevného kovu 
poslouží i jako 
tác. Westwing, 
cena 2 399 Kč/  
3 stolky

Do továrny
nemusíte, to jenom vliesová tapeta připomíná atmosféru 
šaten. Tapety Metro Florenc, cena 649 Kč/roli

Mobilní zahrádka
Truhlíky přemístíte jednotlivě, ale 
na stojanu s kolečky je odvezete  
i všechny najednou.
Bella Rose, cena 11 599 Kč

Pracovní 
ponk
byl předlohou 
pro stolní lampu 
v industriálním 
stylu. Anglická 
sezona, cena 
3 900 Kč

Lotosový květ
napodobuje ručně vyráběné 
umyvadlo z litiny. Průměr 50 
centimetrů. La Komoda, cena 
24 000 Kč

Zavolá?
Nezavolá, protože 

se jedná pouze 
o interiérovou retro 

dekoraci. Westwing, 
cena 2 799 Kč

Měkký 
čaloun  

a opěrátko 
zpříjemní posezení 

na chladnějším 
kovu. Westwing, 

cena 2 399 Kč

K nerozeznání 
od pravé je obklad  
z Grafoskla, jenž imituje 
letitou rez na plechu.  
J.A.P., cena od 8 258 Kč/m2 

Patinu
jako na kostelní 
věži má na povrchu 
závěsná lampa 
z měděného plechu. 
La Komoda, cena 
11 800 Kč

Revoluční
Lucerna s výřezy významného 
data a jmény metropolí. 
Po stranách ouška 
z přírodního lana. Apropos 
Shop, cena 390 Kč


