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domomania

DOMOMANIA
MEBLE RIO to kolekcja przeznaczona do jadalni i salonu. Stanowi doskonałe
połączenie bieli i ciepłego odcienia dębu. Naturalna, ryflowana powierzchnia
frontów podkreśla szlachetność okleiny, a oświetlenie wewnątrz mebli dodatkowo
uwydatnia oryginalną strukturę mebli. W kolekcji znajdują się: witryny, komody, barek,
stoliki RTV, stoły oraz krzesła. FABRYKA MEBLI TARANKO, www.mebletaranko.pl

CARGO MAXI
to funkcjonalny mechanizm
zaprojektowany z myślą
o stworzeniu spiżarni w kuchennych
wnętrzach. Przeznaczony do szafek
wysokich, pozwala na pełny wysuw
kilkupoziomowych koszy, a dzięki
temu – łatwiejszy dostęp
do zapasów. Wytrzymałe
prowadnice (trzy do wyboru,
w tym obrotowe) z miękkim
dociągiem gwarantują komfort
ruchu – wysuwanie nawet
maksymalnie obciążonego systemu
nie stwarza problemu. Cargo
dostępne jest w wersji ażurowej,
a także z pełnym dnem (z tworzywa
lub płyty w kolorze grafitowym).
REJS, www.rejs.eu

SZUFLADA MATRIX S to rozwiązanie, które zwiększa swobodę

aranżacji każdej, nawet najbardziej wymagającej przestrzeni. 10 konfiguracji
i w pełni kompatybilne elementy wykończenia, dostępne aż w trzech wersjach
kolorystycznych (białej, szarej i antracytowej) sprawiają, że szufladę można
dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika i stylu panującego
w kuchni. Na jej wyjątkową funkcjonalność wpływają również: imponująca
pojemność, niezawodnie działające prowadnice i udźwig do 35 kg.
HÄFELE, www.hafele-systemy.pl

WINIARKA WFG45
dla wszystkich koneserów
dobrego wina. Model został
wyposażony w przyciemniane
szkło z filtrem UV, dwustrefową
regulację temperatury, filtr
pochłaniający zapachy i specjalny
kompresor z technologią
tłumienia drgań. Wszystkie te
rozwiązania zapewniają optymalne
warunki do przechowywania
win. Sterowana elektronicznie,
pojemność: 44 butelki.
VESTFROST, www.vestfrosthome.eu

SYSTEM ORGANIZACJI WEWNĘTRZNEJ
AMBIA-LINE szczególnie dobrze pasuje do eleganckiego systemu szuflad

Najnowsze technologie ujęte
w modnym stylu retro znajdziemy
w CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARCE
VR-FB373-2E0BU. Sterowana
elektronicznie, z technologią No Frost Multi,
która wymusza obieg powietrza w komorach
chłodziarki i zamrażarki, oraz jonizatorem
powietrza – Ion Tech. Dzięki filtrowi Maxi
Fresh warzywa w szufladzie dłużej zachowają
świeżość i smak. Dużym udogodnieniem
jest szuflada z regulacją wilgotności oraz
komora 0. Chłodziarko-zamrażarka dostępna
w pięciu kolorach. VESTFROST,
www.vestfrosthome.eu

Przestrzeń pod zlewem można maksymalnie zagospodarować dzięki
SZUFLADZIE ZLEWOZMYWAKOWEJ, która w pełni wykorzysta
miejsce z każdej jego strony. W tym przemyślanym rozwiązaniu można ukryć gąbki,
płyny do mycia naczyń czy tabletki do zmywarki. W ten sposób na blacie roboczym
zapanuje ład i porządek. BLUM, www.blum.com

LEGRABOX o wąskich i prostych ściankach bocznych. Dowolnie pozycjonowane ramy
są łatwe w obsłudze. O pewne mocowanie dba magnes lub elementy antypoślizgowe.
Położenie listew poprzecznych można dowolnie regulować – w zależności od wielkości
przechowywanych przedmiotów. Ramy są wykonane z materiałów wysokiej jakości,
takich jak stal i wybrane dekory drewnopodobne. BLUM, www.blum.com

PŁYN UNIWERSALNY ZIELKO o zapachu owoców leśnych czyści

PŁYN DO KUCHNI ZIELKO o zapachu mango & brzoskwinia skutecznie

praktycznie każdą powierzchnię w domu, bez konieczności spłukiwania. Nie
pozostawia smug ani zacieków. Wystarczy spryskać preparatem, a po kilku chwilach
przetrzeć czystym ręcznikiem. Do mycia dużych powierzchni (np. podłóg) płyn
należy rozcieńczyć w proporcji 10 ml na 5 l wody. Zastosowanie: płytki, terakota,
kafle, podłogi, blaty, powierzchnie plastikowe, meble, zabawki, sprzęt AGD, panele
winylowe, linoleum, PCV, framugi okien. Pojemność: 500 ml. Cena ok. 14,99 zł.
SYLVECO, www.sylveco.pl

odtłuszcza i czyści nawet najbardziej oporne kuchenne zabrudzenia. Jest bezpieczny,
nie pozostawia smug ani zacieków. Wystarczy spryskać preparatem czyszczoną
powierzchnię i po kilku chwilach przetrzeć wilgotnym ręcznikiem. Zastosowanie:
zlewy, kuchenki, płyty grzewcze, okapy, piekarniki, kuchenki mikrofalowe, naczynia,
sztućce, powierzchnie/blaty szklane, stalowe, emaliowane i laminowane, szafki
kuchenne. Pojemność: 500 ml. Cena ok. 14,99 zł. SYLVECO, www.sylveco.pl

Nowoczesne ŁĄCZNIKI DOTYKOWE SIMON 54 TOUCH.
Gładka forma szklanych ramek skrywa elektroniczne sterowniki, które zastępują
standardowe klawisze. Seria daje również możliwość tworzenia praktycznych
zestawów wielokrotnych z tradycyjnym osprzętem, np. z gniazdem zasilającym,
ściemniaczem czy ładowarką USB. Do wytworzenia produktów Simon 54 Touch
wykorzystano szkło znane z serii Simon 54 Nature, tak żeby zachować spójność
kolekcji ramek dekoracyjnych. KONTAKT-SIMON, www.kontakt-simon.pl

WIĘCEJ INSPIRACJI NA

MATERIAŁ PROMOCYJNY

MATERIAŁ PROMOCYJNY

WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA SA-FJ3001W to szybki
PODŁOGI LAMINOWANE ALLOC dzięki specjalnemu zamkowi
aluminiowemu idealnie sprawdzają się na dużych przestrzeniach. Nie wymagają listew
dylatacyjnych – na powierzchni aż 225 m². Panele w najwyższej klasie ścieralności AC6.
Mogą być stosowane na ogrzewanie podłogowe, a szeroka gama dekorów sprawia,
że będą również modną, oryginalną dekoracją ścian. www.alloc.pl
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i wygodny sposób na przygotowanie smacznej porcji zdrowia w postaci bogatych
w witaminy i mikroelementy soków czy koktajli. Technologia wolnego wyciskania
wykorzystuje naturalny sposób wyciskania soków, który obniża utlenianie oraz
podnosi jakość soku. Urządzenie pozwala również na przygotowanie wielu innych
produktów, począwszy od lodów po ciasteczka ryżowe. Łatwe do utrzymania
w czystości. SHARP, www.sharphome.eu, www.sharphomeappliances.com

WIĘCEJ INSPIRACJI NA

