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Andílci, hvězdy 
a rolničky…

Chuť nazdobit si domov a vytvořit pro své blízké nejkrásnější vánoční 
atmosféru je v období adventu tak nějak přirozená. Někomu stačí 
ozdobit stromeček, ale většina z nás se pustí ještě do dekorování 

oken, stěn i jídelního stolu. A asi je to tak správně – jakýkoliv důvod 
k oslavě a zdobení je přece fajn. Tak proč si neudělat radost?
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1 Závěsná cedulka (ø 8 cm, 113 kč), 
almara-shop.cz 2 OZdOba s motivem vločky, 
162 kč, apropos-shop.cz 3 krajkOvá 
OZdOba, 179 kč/3 ks, ikea.cz 4 Závěsná 
papírOvá OZdOba (8 cm, 49 kč), bellarose.cz 
5 Ozdoba koník, 89 kč, almara-shop.cz 
6 baletní střevíčky (14 cm, 490 kč), 
lepatio.cz 7 Osvětlovací řetěZ sÄrdal 
(24 led světel), 249 kč, ikea.cz 8 světelný 
led řetěZ (165 cm, 319 kč), bellarose.cz 
9 Závěsný svíticí sněhulák (40 cm, 
249 kč), dedra.cz 10 páv z peří a perel 
(35 cm, 2300 kč), lepatio.cz 11 Závěsné 
svíticí hvěZdy z kolekce strÅla, 
od 249 kč, ikea.cz 12 Závěsná hvěZda 
(62 kč, 279 kč), butlers.cz 13 vánoční 
kOule, 107 kč, apropos-shop.cz 14 ŠiŠkOvý 
věnec, ø 61 cm, 3500 kč lepatio.cz 
15 lucerna (8 x 15 cm, 199 kč), bonami.cz
16 látkOvá srdíčka (8 cm, 249 kč), 
entrada.cz 17 věneček z plstěných kuliček 
(ø 15 cm, 299 kč), 18 OZdOba s flitry, 119 kč, 
butlers.cz 19 ŠípkOvé srdce, 179 kč, 
zoot.cz 20 hOupací kOník, 149 kč 21 
vyŠívané srdíčkO (129 kč) 22 věnec 
FOlklór (1299 kč) marksandspencer.com/cz 
23 Závěsné OZdObičky, 59 kč/ks, butlers.cz
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23 vánOční OZdOba z peří (6 cm, 209 kč), 
bellarose.cz 24 OZdOby perníčky (14,5 x 9 cm, 

121 kč), glassor.cz 25 kOuličky s peříčky 
(10 cm, 180 kč), lepatio.cz 26 OZdOba 
vlOčka (17 cm, 550 kč), lepatio.cz 27 
retrO OZdObička, 318 kč, almara-shop.
cz 28 barevná kOule (10 cm, 240 kč), 
lepatio.cz 29 jmenOvka na stůl (6 cm, 
67 kč), glassor.cz 30 vintage OZdOby, 
239 kč, zoot.cz 31 skleněné mOpedy 

(14 cm, 590 kč), lepatio.cz 32 
svíticí pOdlOžka strÅla 
nejen pod vánoční stromeček 
(ø 110 cm, 899 kč), ikea.cz 
33 kOvOvá lucerna (10 
x 10 x 15 cm, 199 kč), dedra.

cz 34 Závěsná srdíčka, 
229 kč, zoot.cz 35 tchibo.

cz 36 baňka (189 kč) 
marksandspencer.com/cz 
37 věnec na stůl nebo 
na dveře (ø 40 cm, 499 

kč), ikea.cz 38 dřevěná 
OZdOba, 199 kč/3 ks, ikea.cz
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Prodejny APROPOS - your lifestyle: Dlouhá 36, Praha 1  
● OC Lihovar, Říčany  ● Štúrova 9, Bratislava ●  Josefstädterstraße 57, Wien

www.apropos-shop.cz

PProdejna plná inspirace pro váš každodenní život
interiérové a módní doplňky ● designové dárky ● nábytek ●  svítidla ● bytový textil ●  vůně...

Zaregistrujte se do Apropos LOYALTY CLUB a získejte mnoho trvalých výhod.


