świetlna bryła

podano do stołu

Dzięki pojemnikom do serwowania „Alegra” marki TUPPERWARE posiłki
są gustownie podane. Zestaw łączy estetykę wykonania z eleganckimi kształtami
naczyń. Szykowną formę dopełniają szczelne pokrywki z wgłębieniami
i uchwytem, które ułatwiają otwieranie i zamykanie. Do klasycznego
i nowoczesnego wnętrza. Cena zestawu: ok. 250 zł, www.tupperware.pl

ekspres,
który tworzy
arcydzieła
„Primadonna Exclusive
(ESAM 6900)” marki
DE’LONGHI wykorzystuje
zaawansowane rozwiązania
technologiczne, by na nowo
zdefiniować włoski kanon
smaku. Intensywne espresso,
kremowe cappuccino,
zachwycające latte
macchiato, a może aksamitne
caffelatte? „Primadonna”
za jednym dotknięciem
wyczaruje, co tylko
wybierzesz. Więcej – jako
jedyny ekspres automatyczny
na ryku przygotuje gorącą
czekoladę!

„Space Cloud” to oprawa
wisząca projektu Rossa
Lovegrove’a dla marki
Artemide. Lekka i wykonana
z aluminium sprawia,
że zarówno kolor, jak i faktura
są jednością – integralną
częścią jej „fizyczności”,
niczym w technologii
kosmicznej. Inspiracją
do stworzenia tego
niecodziennego projektu
były zdjęcia NASA ukazujące
Ziemię z kosmosu – jako
niesamowitą świetlną bryłę,
w której odbija się
krystalicznie czyste i ciepłe
światło słoneczne.
www.artemidepolska.pl

niech zapłonie żywy ogień
„Bingham” – panoramiczny, elektryczny wkład kominkowy do zabudowy,
z efektem ognia 3D Opti Myst, marki DIMPLEX. Istnieje możliwość różnego
sposobu zabudowania kominka: jednostronnie, dwustronnie lub trójstronnie.
Wyposażony został w palenisko z płonącymi polanami o długości 73 cm
i wysokości 37 cm. Wyjątkowy charakter i bezpieczna konstrukcja pozwalają
wkomponować go w każde wnętrze. Niski koszt zużycia: ok. 24 gr/min. Efekt
płomieni niezależny od funkcji grzania. Pilot. Cena: 10 590 zł, www.dimplex.com.pl

www.delonghi.pl

geometria na usługach minimalizmu

Łączy szlachetność naturalnego drewna z oszczędnym wzornictwem.
Ale cechę szczególną kolekcji „Selene” marki MEBLE KRYSIAK stanowią
geometryczne wycięcia frontów, dekorowane subtelnymi żłobieniami.
Meble dzięki specjalnej obróbce drewna są również przyjemne w dotyku.
Ceny: komoda – 2380 zł, lustro – 690 zł, witryna – 2230 zł, www.meblekrysiak.pl

ergonomiczne
miksowanie

Wyjątkowo ciche i jednocześnie
lekkie miksery ręczne z serii
„ErgoMixx” marki BOSCH
zapewniają nie tylko
to, że wypieki będą perfekcyjne,
lecz także komfort, dzięki
któremu praca w kuchni staje się
przyjemnością. Ergonomiczny
kształt uchwytu z powłoką
SoftTouch gwarantuje łatwe
manewrowanie sprzętem.
Poza lekkością, niewielką
wagą i miękkim uchwytem
miksery wyróżniają się
multizadaniowością.
Cena MFQ36490: 269 zł,
www.bosch-home.pl

