speciál

adventní

zdobení

pověste si
ozdobné
girlandy
a nechte
poletovat
anděly či soby.
KIK,
cena od 25 Kč

O vánoční stromeček,
stůl či adventní věnec se
každoročně postaráme.
Zkuste ale předem
proměnit i celý pokoj
nebo třeba koupelnu,
denně vám bude
připomínat sváteční čas.
text Eva Vacková
foto archiv firem

ledový květ
Závěsná dekorace
z papíru, průměr 60
centimetrů.
Bella Rose,
cena od 554 Kč
jak voní vánoce
S interiérovými
vůněmi třeba jako
ibišek či lotos.
Rituals, cena 695 Kč

v kostce
Tradiční vzor a měkké látky
přispějí doma k vánoční náladě.
KIK, cena od 55 Kč, F&F Home,
cena 210 Kč

sváteční
koupel
Koupelnu oblečte
do zimních barev
a pro návštěvy
připravte ručníky.
H&M Home,
cena od 149 Kč

Do misky
od finské značky
Iittala nasypte
třeba jádra ořechů.
Arki, cena 720 Kč

kořeněná vůně
vám díky svíčce doma
zůstane, i když skončí
pečení cukroví. H&M
Home, cena 149 Kč

hřejivá klasika
Deka ze stoprocentní vlny utkaná
v české tradiční rodinné firmě.
HNST.LY, cena 2 690 Kč

zlatá hvězda
Moderní kovový svícen
ozdobí interiér, i když
svíčka nehoří. Bella Rose,
cena 324 Kč

sněžná holubice
je ručně vyráběný originál
a dekorace od značky Iittala.
Arki, cena 8 600 Kč
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pro zahřátí
Útulnou atmosféru dotvoříte
pomocí svíček, ale
nezapomeňte ani na měkký
textil, polštáře a deky.
Blancheporte

domácí
hvězdy
Dřevěná
dekorace
zdobí hned
u vstupu.
Butlers, cena
1 990 Kč/3
kusy

souhvězdí
ze dřeva –
svícen, který
se hodí na stůl
i parapet okna.
Bonami,
cena 869 Kč

Rozcuchaně
a ležérně působí
kožešina
z islandské
ovce.
Amber
Interier,
cena
1 092 Kč
s lucernou
si prozáříte
zimní večery.
Svíčku rozpouští
pomocí žárovky
v horní části.
Candlewarmers.cz,
cena 1 090 Kč

je to
na mašli
Klasické látkové
mašle se vrací
do módy.
KIK, cena 45 Kč/
balení

do košů
z plstěné látky vysokých 58
centimetrů si schováte nejenom
dárky. Amber Interier,
cena 4 881 Kč/2 kusy

kudrnatou
kožešinu
z australské ovce
pořídíte v několika
barvách.
Amber Interier
cena 3 495 Kč

jako v ráji
Svícen rozsvítíte bez sirek,
svíčky jsou totiž LED.
Bonami, cena 1 279 Kč
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speciál

Ohraničená
jemným proužkem
je kolekce bílých
talířů. F&F Home,
cena 699 Kč

tašky
na víno
z pracího
papíru
a s koženým
uchem.
Uashmama,
cena 649 Kč

celá lahev
se někdy
nevypije, tak
ji zazátkujte.
Butlers,
cena 149 Kč

...
J e j in á ká
s
v
á
in
d
n
S ka
kolekce
lí řů
ov ých ta
porcelán barvách.
v šesti
č
n a 78 5 K
Arki, ce

dvě patra
zaplníte sladkostmi
v kovovém etažéru.
Apropos Shop,
cena 1 372Kč

kroužky udrží
ubrousky pohromadě.
H&M Home,
cena 249 Kč

blýskněte se
zářivými sklenicemi,
které vyleštíte
látkovou utěrkou.
Pentik, cena 299 Kč

šiška
je klasika, která se opět
vrací do kolekcí doplňků.
Bella Rose, cena 294 Kč

tradiční porcelán
máte možná po babičce,
ale můžete pořídit i moderní
čajový a kávový servis.
À la Maison, cena 9 800 Kč

na stromečku
z porcelánu najdete
malované dobroty.
Luxurytable.cz,
cena 920 Kč

barevné sklenice
jsou módní hit.
F&F Home, cena 20 Kč

zarámovaný
porcelánový talíř v ozdobném
malovaném dekoru.
Luxurytable.cz, cena 610 Kč

zlaté
časy – barva
hřejivého kovu by
na stole neměla
chybět.
F&F Home,
cena 90 Kč

hvězda
se objeví na talíři
po štědrodenním
půstu místo
prasátka.
H&M Home,
cena 169 Kč
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vychlazené víno
si zaslouží pěknou
prezentaci v nádobě
na šest lahví.
Vasekuchyne.cz,
info o ceně
v obchodě

hvězdičky
nejen na nebi –
skleněné svícínky se
vejdou na každý stůl.
F&F Home, cena 100 Kč

Víno
v krásném
poháru si
vychutnáte.
Apropos Shop,
cena od 247 Kč

sněhulák
Sada plechovek na sušenky.
Radovat se budou hlavně děti.
KIK, cena 139 Kč

červená barva
prozáří stůl a trochu
zvýší chuť k jídlu.
Pentik, cena 175 Kč

uprostřed
stolu může při štědrovečerní
večeři zářit světelný ubrus.
Blancheporte, cena 359 Kč

milovníci
zimního lesa ocení papírové
ubrousky od Blancheporte,
cena 125 Kč/20 ks
cukroví
můžete skladovat
v plechové vánoční krabici.
Butlers, cena 119 Kč
jednoduché,
přesto sváteční
prostírání a běhouny
z vánoční kolekce.
KIK, cena od 45 Kč

vysoký lesk
a kvalita na sváteční tabuli
patří. Vasekuchyne.cz, info
o ceně v obchodě

vetkaný vzor
ozdobil sváteční ubrus, který
má rozměr 140 x 180 centimetrů.
Tchibo, cena 349 Kč

zhasněte
svíčky, přijde
tichá a klidná noc.
Kovové zhášedlo
od Bella Rose,
cena 179 Kč

zlaté
prasátko
už výrobci
porcelánu dali
přímo na talíře.
Vasekuchyne.cz,
info o ceně
v obchodě
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speciál

3D hvězda
se hodí na netradiční
stromek. H&M
Home, cena 169 Kč

od srdce
Tvar, který si
zamilujete.
Bella Rose,
cena 124 Kč

na stromeček

dvojice,
která patří k sobě –
strom a dřevo. H&M
Home, cena 169 Kč

retro café
Kultovní
kávovar ze skla.
Butlers,
cena 229 Kč

vůně orientu
Ozdoby inspirované
kašmírovými vzory.
Le Patio, cena 320 Kč

porcelánová
koule z kolekce
Ema&Julie.
HNST.LY, cena 320 Kč
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pastelové
barvy se nosí
i o Vánocích. Bonami,
cena 679 Kč/4 kusy

přilétli
Skleněná baňka
značky Iittala.
Arki,
cena 685 Kč

sklíčka
krásně rozptýlí večerní
světlo.
Le Patio, cena 160 Kč

plstěné
dárečky nadělte
dopředu.
Pentik,
cena 169 Kč/4 kusy

ta pusa je tvá
Navíc skleněná
a pěkně proříznutá.
Butlers, cena 119 Kč

S kamejí
připomíná dobu, kdy se
začaly stromečky zdobit.
Bella Rose, cena 114 Kč

liška
Bystrouška a finská
značka Iittala.
Arki, cena 690 Kč

kuličky
na hraní připomíná
filcová hvězda.
Butlers, cena 199 Kč

baletky
jsou letos
hitem.
Le Patio,
cena 490 Kč

srdeční záležitost
ve stylu mírné dekadence.
Bonami,
cena 549 Kč/4 kusy

papírový
obal na květináč vysoký 33
centimetrů. Uashmama,
cena 514 Kč

z lesa
Šiška se neokouká.
Bella Rose,
cena 139 Kč

harmoniku
připomíná
skládaná ozdoba.
H&M Home,
cena 135 Kč

plátek papíru
se lehce zatřepotá.
Uashmama,
cena 78 Kč

po babičce
Tvar připomíná desítky
let staré ozdoby.
Bella Rose, cena 94 Kč

