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Existují kritéria, díky kterým lze určit, která barva je pro
konkrétní místnost v interiéru vhodná. Stejně tak jsou
ale konkrétní barvy více vhodné pro dané období.
Abyste drželi krok s módními barevnými trendy, nemusíte
každý rok kompletně zařídit celý byt. Většinou stačí jen
vyměnit několik doplňků a nálada se ihned promění.
Ne vždy délka spánku určuje jeho kvalitu. Ta většinou
spočívá právě v kvalitní posteli, matraci a v neposlední
řadě také v lůžkovinách.
Dřív než vypučí první lístky, zkusíme si udělat jarní
náladu alespoň doma.
Žijeme v době, kdy spotřebiče můžeme ovládat
pohodlně z pohovky pomocí telefonu s Bluetooth, je tedy
nejvyšší čas způsobit revoluci i v úložných systémech.

Dali jste si předsevzetí, že začnete jíst zdravěji, nebo
dokonce že zhubnete. Obědy a svačiny si připravte
pěkně doma a pečlivě je zabalte.
Práce z domova nám nakonec vyhovuje, pochvalujeme
si pohodlí i úsporu času. Ale víme, proč je opravdu lepší
mít domácí kancelář?
Když už jsme začali pracovat z domova, proč si prostor
kolem sebe neudělat příjemnější? Nástěnky, organizéry,
diáře i hrnečky jsou nejenom funkční, ale i stylové.
Navzdory ponurému období můžete udělat dvě
maličkosti, které vám zlepší náladu. Jděte ven na
čerstvý vzduch, anebo si rozsviťte světlo.
Máte pocit, že jste na roztrhání? Zkuste se zastavit
a věnujte se koníčku. Odpočinete si a načerpáte energii.

Protože v době koronavirové krize pobýváme většinou
doma, měli bychom v naší domácnosti dbát na správné
ovzduší, včetně optimální vlhkosti.
Uklízet domácnost je třeba neustále, bez ohledu na
roční dobu, momentální náladu či jiné okolnosti.
Rádi byste doma dýchali co nejčerstvější vzduch?
Vyzkoušejte speciální přírodní „čističky“. Zlepšit ovzduší
v našich domovech mohou pomoci i pokojové květiny.
Je příjemným trendem poslední doby vyhýbat se bílé
mouce a lepku v ní obsaženému. To ale neznamená,
že si musíte odepřít sladké dobroty.
Jíst zdravěji a shodit pár kil patří mezi nejčastější
novoroční předsevzetí. Kolik z nás ale vydrží alespoň
do února?
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Editorial

Také máte pocit, že si všichni kolem vás jen stěžují? Moc mrzne, anebo je šílené horko, příliš mnoho práce, a pak není do čeho píchnout? Co bychom
dělali, kdybychom neměli nad čím reptat. Kverulantství tak nějak k životu patří… anebo že by ne?
Stačí tak málo – vidět štěstí v maličkostech, třeba že se na vás ráno někdo na ulici usměje, že na
vás autobus počká, když dobíháte, že najdete ještě
jednu porci kávy, i když jste si mysleli, že jste si včera vzali poslední. Schválně, představte si alespoň
deset drobností, které vám zlepšily den, a vsadím
se, že jich najdete minimálně jedenáct. My v naší
home office redakci jsme se rozhodli vyhlásit válku
šedivosti a podmračenosti a dopřáváme si vzájemně
malé radosti a pozornosti. Mně osobně například
nesmírně potěšil jeden e-mail s tiskovou zprávou.
Jasně, nic neobvyklého, schránka se mi během dne
plní rychleji, než stačím číst, ale tenhle byl jiný.
Byl o barvách a já barvy miluji. Letos nás prý budou obklopovat dvě obzvlášť zajímavé barvy – žlutá
a šedá. Že prý jsou to barvy víry a naděje, a používat bychom je měli hlavně takhle hezky v páru,
jak nám je chytré hlavy v Pantone propojily. Že by
příslib lepších a zářících zítřků? Už je nám pravda
potřeba.
Štěstí není věc, která vám padne z nebe k nohám, štěstí je třeba vyjít vstříc. Štěstí není karma
nebo osud, je to životní styl a život není tak dlouhý,
abychom si mohli dovolit jen tak sedět a s rukama v klíně zevlovat. Radujme se z maličkostí
a nedovolme nepříznivým okolnostem, aby nás rozcupovaly na kusy. Možná, kdo ví, třeba právě
barvy nám pomůžou.
Přeji vám krásné dny a víru, vidět žluté slunce na konci šedého tunelu.

Jana Šulcová Špatzová
šéfredaktorka
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Inspirace

Balicí papír Surprise,
69 Kč, www.butlers.cz.

Sada designových dekorací
Lovebirds, 2749 Kč/pár,
www.westwingnow.cz.

Moderní obraz
růže, 879 Kč/3 kusy,
www.hornbach.cz.

večer ve dvou
Svíčka Miss
Étoile, od 350 Kč,
www.bonami.cz.

Čas jen pro sebe a svého
milovaného partnera bychom
si měli dopřávat co nejčastěji,
nejenom ve svátek svatého
Valentýna.

Romantický hrnek
Srdcovka, 599 Kč/kus,
www.fler.cz.
od

34 989,cena včetně DPH

TEXT: JANA ŠULCOVÁ, FOTO: ARChIV FIREm

krásný

Vonná svíčka Levres rouges,
759 Kč, www.westwingnow.cz.

Váza z kolekce srdce,
www.originalniporcelan.cz.

Talíř Miss a Mister, 604 Kč/kus,
www.westwingnow.cz.
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Vliesová fototapeta, 1075 Kč,
www.hornbach.cz.

Tenký stylový notebook
s originálním designem
Seznamte se s notebookem Lenovo™ Yoga™ Slim 7i Pro.
Dokončete práci rychleji s platformou Intel® Evo™, která je
perfektní kombinací skvělé odezvy, dlouhé výdrže baterie
a ohromujícího 2K+ zobrazení. Nejlepší konektivita
ve své třídě zajišťuje, že budete vždy online a výkon
optimalizovaný s umělou inteligencí se přizpůsobí vašim
potřebám a poskytne vám až 21 hodin výdrže baterie.
Společnost Lenovo® doporučuje Windows 10 Home

Intel® Evo™ platform powered
by Intel® Core™ i7 processor
Intel, the Intel logo, Intel Evo, Intel Core,
and Intel vPro are trademarks of Intel
Corporation or its subsidaries.

Styl

Neutrální šedá je v interiéru oblíbená již
několik let a skvěle se kombinuje s dalšími
barvami, www.oresi.cz.

Ultimate Gray

Asi jen velmi málo lidí tipovalo odstín šedé
jako jednu z barev roku 2021. Avšak jen málokterý odstín rezonuje lépe to, co se právě děje
ve světě. Jsme tak trochu uvězněni v šedé barvě. Kromě toho ji ale i milujeme! Podívejme se
na naše ulice, oblečení a interiéry – rozhodně
je to jedna z oblíbených barev. Je to totiž barva
síly a statečnosti.
Přenesení šedé do jazyka interiérů je relativně jednoduché, protože je tato barva vynikajícím základem pro mnoho aranžmá a hodí
se prakticky ke všem ostatním barvám. Kombinace nabízená institutem Pantone Color, neutrální šedá a výrazná žlutá, efektivně zapadá
do konceptu „80 % neutrální, 20 % barvy, jež je
zárukou harmonicky vyladěného interiéru.

Barvy víry

Existují kritéria, díky kterým lze určit, která
barva je pro konkrétní místnost v interiéru
vhodná. Stejně tak jsou ale konkrétní barvy
více vhodné pro dané období.
TEXT: JANA ŠULCOVÁ

Dekorace hrají v interiéru velkou roli
a dokážou zaujmout na první pohled,
www.alax.cz.
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Letošní oznámení Pantone Color Institute přineslo dvě velká překvapení. První – nemáme jednu, ale dvě barvy roku 2021 a druhé – málokdo
očekával takovou kontrastní kombinaci. Podívejte se s námi, jak nejlépe
použít tyto dvě barvy v interiéru.

FOTO: ARChIV FIREm

a naděje
Šedé doplňky budou elegantní nejenom
letos, www.westwingnow.cz.

Těšíme se na teplé měsíce, až slunečná žlutá
obsadí naše terasy a balony, www.alax.cz.
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Styl
Illuminating Yellow
Žlutou spojujeme s radostí, sluncem, optimismem a touhou vyjít ven z domu. Žlutá dodává energii a sílu jednat. Její použití v interiéru
však není až tak snadné. Nebojte se jí, ale také
ji neinterpretujte příliš doslovně na sto procent.
Institut nám dává nápovědu barvy a my sami
bychom měli najít odstín, který nám vyhovuje
a bude dobře ladit s naším interiérem. Nezapomeňte, že žlutá má mnoho odstínů, například banánový, který je docela podobný béžové, nebo hořčice
s příměsí hnědé nebo zlaté.

Vsaďte na efekty
Stačí nový povlak na polštářek a i nevýrazné křeslo
se stane dominantou, www.westwingnow.cz.

V případě, že pouhá barva nestačí a je potřeba na
stěně nechat rozehrát trochu kreativnosti, zaručeně poslouží omítky s různými efekty. Nekonvenční
struktura a vzhled kamene, betonu či břidlice dodají
interiéru originalitu a charakter. Hřejivým žlutým
dotekem použitým na teplých materiálech, jako
jsou například polštářky a přehozy, lze do prostoru
okamžitě dostat útulno.

Nechte barvy promluvit
Interiér zařízený neutrálními barvami – šedou,
bílou a černou – snadno proměníte přidáním
jediné výrazné barvy, www.hornbach.cz.
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Podle psychologie barev každá barva ovlivňuje lidské vnímání a pocity jinak. A tak žlutá je
slavnostní barva, jež vyvolává pocit radosti, naproti tomu šedá může být vnímána jako formální, neutrální, důstojná a autoritativní. V obývacím
pokoji bude světlejší odstín působit elegantním
a vzdušným dojmem, navíc opticky zvětší prostor.

Sleva
až 50 %

Nové kuchyňské studio NOLTE
Verdunská 1 • Praha 6 • telefon 775 494 974
e-mail: NoltePraha@seznam.cz

Styl

Šedá a žlutá se geniálně doplňují a vzájemně
ovlivňují svoje rozdílné energie, www.alax.cz.

JSEM PŘÍRODA
I TECHNOLOGIE

TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE
NÁBYTKOVÝCH DVÍŘEK

Při stolování si novou barevnou kombinaci
skvěle užijete, www.westwingnow.cz.
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LAKOVANÁ LAMINOVANÁ DVÍŘKA

zaostřeno na

Světlešedé lněné ubrousky,
420 Kč/sada, www.tululum.cz.

Barvy roku

Polštář z umělé
kožešiny Fluffy, 354 Kč,
www.westwingnow.
cz.

v harmonii se zdmi
minimalismus a naděje – slova,
jež se stala pro Pantone Color
Institute inspirací pro volbu šedé,
znázorňující vytrvalost
a statečnost, a žluté, reflektující
optimismus, jako barev roku 2021.

Keramická váza Côté Table,
1600 Kč, www.lepatio.cz.

a šedá v páru

Díky efektovým omítkám v těchto barvách bude
vzhled stěn v interiéru nejen moderní, ale především
jedinečný.

Psychologie barev
Efektové omítky

V případě, že hladká malba nestačí a je potřeba na
stěně nechat rozehrát trochu kreativnosti, zaručeně poslouží omítky s různými efekty. „Nekonvenční
struktura a vzhled kamene, betonu, břidlice či metalického nátěru dodají vašemu interiéru originalitu a charakter,“ radí Tadeáš Tenkl z Hornbachu.
„Velmi jednoduché je použití již hotových efektových
omítek značky StyleColor v různých provedeních, se
správným nářadím dosáhnete těchto skvělých efektů
dvěma až třemi pracovními kroky,“ dodává Tadeáš
Tenkl.

Sametová stolička
Velvet Moments, 1390 Kč,
www.butlers.cz.

TEXT: JANA ŠULCOVÁ, FOTO: ARChIV FIREm

FOTO: ARChIV FIRmy

Kreativní omítku Přírodní kámen nanášejte v dostatečné tloušťce pomocí válečku s krátkým vlasem.
Požadovanou strukturu vytvářejte v malých tazích
různými směry, v ideálním případě křížem krážem.
Nanášená vrstva nesmí být při vytváření struktury
proschnutá, postupujte proto po částech, kousek po
kousku.
Povrch ještě vlhkého nátěru opracujte pomocí benátského hladítka do požadované sktruktury
přírodního kamene. Nátěr nechte zaschnout.
Výsledný vzhled dodá lazura na stěny Přírodní
kámen, kterou nanášejte krouživými pohyby pomocí
navlhčené houbičky. Více na www.hornbach.cz.

Abyste drželi krok s módními
barevnými trendy, nemusíte
každý rok kompletně zařídit celý
byt. Většinou stačí jen vyměnit
několik doplňků, a nálada se
ihned promění.
Sedací vak Easy, 799 Kč,
www.hornbach.cz.

Efekt přírodního kamene
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Žlutá stolička, 613 Kč,
Re-ce-se, www.fler.cz.

žlutá

TEXT: mIChAELA SLAVÍNSKÁ

Existují kritéria, díky kterým lze určit, která barva
je pro konkrétní místnost v interiéru vhodná. Teplými odstíny lze do prostoru dostat útulno, naopak
chladnými dát nádech modernosti. „Žlutá je slavnostní barva, která vyvolává pocit radosti. Působí povzbudivě, symbolizuje sluneční sílu a energii, ideální
prostor v interiéru pro ni představuje kuchyň. Šedá
může být vnímána jako formální, neutrální, důstojná a autoritativní, v obývacím pokoji bude světlejší
odstín působit elegantním a vzdušným dojmem, navíc opticky zvětší prostor,“ vysvětluje Tadeáš Tenkl,
odborník z oddělení barev v projektových marketech
Hornbach.

Bytová vůně ve spreji, Terre
d´Agrumes, 980 Kč, www.lepatio.cz.

Sada mističek Jablíčko,
999 Kč, Keramika Mago,
www.fler.cz.

Jídelní servis Colours,
Vista Alegre, od 710 Kč,
www.luxurytable.cz.
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Inspirace
Lněné ubrousky,
299 Kč/2 kusy,
www2.hm.com.

Podnos do postele
Synday, 699 Kč,
www.butlers.cz.

Mini váza Pastellinos,
119 Kč, www.butlers.cz.

Šálky na espresso s podšálkem
myCoffe, Kč, www.tescoma.cz.
Světelný řetěz Květy, 299 Kč,
www.tchibo.cz.

snídaně do
postele

Snídaňová souprava
rose Caro, od 385 Kč/kus,
www.luxurytable.cz.

Oslavte nedělní ráno pořádnou
snídaní! Ať už ji budete
připravovat jen sami pro sebe,
nebo i pro milovanou polovičku,
nezapomínejte, že nejlépe si ji
vychutnáte v klidu a pohodě.

Látkové prostírání boutis,
330 Kč, www.lepatio.cz.
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Porcelánový šálek na latte,
379 Kč, www.bellarose.cz.

Svíčka s omamnou vůní
Poslední ráj, od 299 Kč,
www.yankeesvicky.cz.

TEXT: JANA ŠULCOVÁ, FOTO: ARChIV FIREm

Budík Iconic, 477 Kč,
www.westwingnow.cz.

Dřevěný podnos Thilde White,
1300 Kč, www.bellarose.cz.

zařizujeme

Záruka kvalitního

Kontinentální postele

Většinou je známe z lepších hotelů, kde je velmi
žádoucí jejich výška sedmdesát a více centimetrů.
Samozřejmostí je ale také jejich komfort zajišťující klidný spánek. Tajemství postelí se skrývá především v jejich propracované konstrukci, která se
velmi liší od postelí klasických.
Konstrukce kontinentálních postelí je naprosto odlišná od klasických nízkých postelí s roštem. Nejdůležitější z celé konstrukce je její rám
s takzvanou boxspringovou základnou. Tato konstrukční vymoženost je hlavním faktorem odlišujícím kontinentální postele od klasických postelí
s roštem. Do rámu postele jsou místo roštu umístěné boxy se speciálními pohyblivými pružinami,
a tím zaručují dnu postele pod samotnou matrací dokonalý komfort poddajnosti a přesnou práci
s hmotností i správným protitlakem k ležící osobě.
Podstatnou složkou kontinentálních postelí
je samotná matrace, která leží celým svým rozměrem na boxspringové základně. Zpravidla se
jedná o matrace s taštičkovými pružinami. Malé
pružinky jsou uzavřené ve speciálních pouzdrech,
které zaručují jejich uživatelům tzv. „nehlučnost“
pružin.

spánku
Průměrně v noci prospíme šest až devět
hodin, ale ne vždy délka spánku určuje
jeho kvalitu. Ta většinou spočívá právě
v kvalitní posteli, matraci a v neposlední
řadě také lůžkovinách.

Ložnice není jen o vhodné posteli, je
místem, kde relaxujeme a měli bychom
se v samotné místnosti cítit příjemně,
www.bonami.cz.

TEXT: JANA ŠULCOVÁ

Kvalita spánku odráží kvalitu celkového života. To, jak se v noci vyspíme, významně ovlivňuje, jak se cítíme během dne.

Ložnice by měla být místnost, ve které se vám
bude dobře odpočívat. Pro spánek je to ideálně místo
chladnější, temné a tiché, www.bonami.cz.
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FOTO: ARChIV FIREm

Postel kontinentálního typu vám
poskytne vysoký komfort pro spánek,
www.westwingnow.cz.
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zařizujeme
Přírodní matrace

Kromě dostatečného počtu hodin ovlivňuje kvalitu spánku i matrace.
Věřte, že jedna špatná matrace stačí na to, aby byla kvalita vašeho života
nižší, než může být, a zdraví v ohrožení, www.dreambeds.cz.

V současné době jsou populární i takzvané
boxspring postele bez roštu, které díky speciálnímu
systému matrací dokážou zajistit zdravý a pohodlný
spánek, www.westwingnow.cz.

Vzhledem k tomu, že se požadavky na zařízení ložnice
v průběhu času mění, je dobré zvolit variabilní systémy, které
lze přizpůsobit každé situaci, www.dreambeds.cz.
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Matraci vybírejte nejen podle ceny,
rozměrů a tuhosti, ale svou pozornost
zaměřte také na materiály, z nichž je vyrobená. Nejpřirozenější lidskému organismu jsou přírodní materiály živočišného
i rostlinného původu.
Přírodní matrace se během spánku
perfektně přizpůsobí, nevytvářejí umělé
pružení, dokonale rozloží hmotnost těla,
čímž zajistí anatomicky ideální polohu
páteře a uvolnění svalů, šlach i kloubů.
Přírodní materiály jsou pak pro lidskou
pokožku nejpřirozenější a nedráždí ji,
navíc jsou přirozeně hypoalergenní,
antibakteriální a odolné proti roztočům.

www.pipstylove.cz

„Váš dům
se stává domovem“

8 designových kolekcí porcelánu

Vyšší je pohodlnější

S kvalitou spánku také souvisí výška
postele, která je u kontinentálních postelí sedmdesát a více centimetrů. Vyšší
postel má hned několik výhod. Jednak
se z ní lépe vstává, což ocení starší lidé
a všichni ti, kdo mají problémy s klouby, nebo třeba těhotné ženy. A navíc čím
výše uléháte, tím kvalitnější je vzduch,
který v noci dýcháte. U země se totiž drží prach, bakterie a také průvan
i zima od podlahy. Výhodu poskytují třeba moderní kontinentální postele, které
se skládají z divanu, matrace a povrchové matrace, díky které můžete regulovat
výšku postele.

Luxusní perkálové a saténové povlečení

Bavlna z programu Better Cotton Initiative (BCI) bez pesticidů, hospodárnost vody

Vysoká hustota tkání 100% bavlna
40x40/130x70/200TC

„Happy products for happy people“ je slogan, kterým Holandské Pip Studio vstoupilo na trh před více, než 13ti lety.
Designová značka je lifestylovým konceptem. Zamilujete se do Pip domácího oblečení, můžete snídat
z Pip porcelánu, v koupelně mít Pip ručníky a froté župan, kosmetiku ukládat v kosmetických taškách
a usínat v luxusním perkálovém povlečení Pip Studio.
VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR ČR a SR
Klira Bohemia s.r.o.
Teplická 19/24, Děčín 405 02
klirabohemia@gmail.com
www.klirabohemia.cz

www.pipstylove.cz
e-shop@pipstyl.cz
+420 602 953 213, +420 602 953 343
výdejna: Lesná 29, Děčín – Lesná 405 02

-13%

slevový kod
SOFIE13*
Při nákupu
nad 2100 Kč
*do 13. 3. 2021

zařizujeme
Nepřehlédnutelné lůžkoviny

Vytvořte si doma severskou oázu odpočinku. Světlé
barvy, geometrické a přírodní motivy, tak vypadá
uklidňující skandinávský styl, www.kvalitex.cz.
Pokud jste požitkáři i v ložnici a milujete lenošení
v posteli, poohlédněte se po povlečení z čistě
přírodního damašku, www.veba.cz.

Správný výběr lůžkovin do ložnice může
být rozhodující v tom, jak odpočatí se budete
cítit během dne.
Polštář zásadně ovlivňuje kvalitu našeho spánku. Poskytuje dostatečnou oporu
našemu krku i hlavě, a díky tomu se probouzíme odpočatí. Nevhodně zvolený nebo
starý proleželý polštář naopak může způsobovat bolesti hlavy a krční páteře či problémy s usínáním nebo probouzením během
noci. Výměnu polštáře za nový byste měli
provést zhruba každé tři roky.
Také výběr přikrývky se může zdát trochu jako věda. Záleží totiž, do jakého ročního období si ji pořizujete. V ideálním případě byste tak doma měli mít dvě: na léto
a na zimu. Skvěle se hodí materiály, jako
je přírodní hedvábí nebo bavlna, z umělých
materiálů pak mikrovlákno.
Po výběru peřiny a přikrývky přichází
další důležitý krok, kterým je povlečení.
To by mělo být nejlépe z přírodních materiálů, dobré je také přihlédnout k ročnímu
období a volit materiály povlečení podle
jejich hřejivosti či chladivosti.

PRAHA I BRNO I PLZEŇ I TÁBOR I OSTRAVA I
HRADEC KRÁLOVÉ I www.spime.cz I
Postel z masivu TENNO buk, dvoulůžko

8.990,-

17.990,-
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TENNO

15 let s Vámi ... Spíme.cz

Postel z masivu ONTARIO dub, dvoulůžko

10.990,-

19.990,-

ONTARIO

Inspirace

Objednejte si

Podložky pod
sklenky, 299 Kč,
www2.hm.com.
Limitovaná edice
svíček Velikonoční
čokoládové lanýže, 799 Kč,
www.yankeesvicky.cz.

roční předplatné časopisu
Báječné nápady

Skleněná vázička,
www.tchibo.cz.

Ložní bavlněné
povlečení Tanea, 596 Kč,
www.kvalitex.cz.

od 269 Kč na
www.espritbohemia.cz/predplatne

Stmívatelná LED žárovka
Colors rose, 1014 Kč,
www.westwingnow.cz.

jaro už
je v dohledu

Vázička na cibuloviny, 490 Kč,
www.zahradananiti.cz.

Roční
předplatné

Už aby byla tahle prapodivná
zima za námi a přišlo nadějeplné
jaro, co říkáte? Ale dřív, než vypučí
první lístky, zkusíme si udělat
jarní náladu alespoň doma.
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Závěsné svítidlo
Shine, 15 837 Kč,
www.westwingnow.cz.

Bavlněný ubrus
Florisia, 1990 Kč,
www.lepatio.cz.

Cafissimo easy BLACK

Těžítko blüte, 519 Kč,
www.westwingnow.cz.

Papírnické zboží
s dekorem Včely, od 100 Kč,
www.mankaipaper.cz.

TEXT: JANA ŠULCOVÁ, FOTO: ARChIV FIREm

Perleťový svícen
Luste, 590 Kč,
www.lepatio.cz.

v ceně 899 Kč
s kávovarem

(kávovar v hodnotě 1599 Kč)
Doprava zdarma. Platí do
vyprodání zásob.

Předplatitelský servis časopisu Báječné nápady, Po–Pá 10:00–16:00, tel.: 774496494, e-mail: objednavky@espritbohemia.cz,
www.espritbohemia.cz/predplatne, ESPRIT BOHEMIA s.r.o. | Skořicová 257 | 104 00 Praha 10
Sledujte nás na FB
www.facebok.com/bajecnenapady a instagramu
instagram.com/casopisbajecnenapady
Prodej a distribuce předplatného na Slovensku: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | www.ipredplatne.sk

zařizujeme

Na konci kuchyňské
sestavy bývají vysoké skříně
s vestavnými spotřebiči, které
mají výšku celé kuchyně, jsou
tedy od spodního soklu až po
horní hranu vrchních skříní,
www.asko-nabytek.cz.

důmyslné

kuchyňské systémy
Žijeme v době, kdy se ledničky připojují k internetu a troubu můžeme
ovládat pohodlně z pohovky pomocí telefonu s Bluetooth. A protože
jsou inteligentní kuchyňské spotřebiče dnes již samozřejmostí, je tedy
nejvyšší čas způsobit revoluci i v úložných systémech vaší kuchyně.

Dobře uspořádaná kuchyň,
kde na sebe logicky navazují
základní funkce, tedy chlazení,
mytí a vaření, je základ,
www.asko-nabytek.cz.

TEXT: JANA ŠULCOVÁ

Horní skříňky by měly být umístěné ve výšce zhruba
55 cm nad pracovní deskou, odsavač par 65 cm
nad elektrickým varným centrem a 68–75 cm nad
plynovou varnou deskou, www.asko-nabytek.cz.
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FOTO: ARChIV FIREm

Malý prostor v kuchyňské sestavě
můžete vyplnit také mobilním vozíkem
s kontejnery, www.bonami.cz.

„Žádná láska není tak opravdová jako
láska k jídlu,“ řekl kdysi irský spisovatel
a dramatik G. B. Shaw. My mu dáváme
za pravdu, ale zároveň si uvědomujeme, že
najít prostor pro všechny hrnce, pánve, talíře, suroviny atd., které jsou pro přípravu
dobrého jídla nezbytné, je obzvlášť v malých
kuchyních často oříšek. Jen málokomu svými rozměry a vzhledem vyhovují sektorově
vyráběné kuchyně a to samé platí i o předem připravených kuchyňských systémech.
Ty si sice můžete sami podle svých možností
poskládat dohromady a vytvořit tak požadovaný tvar, vždy jde ale o předem vyrobené
skříňky a police, jejichž rozměry nelze měnit, a tak s jejich pomocí jen těžko dokážete
efektivně využít opravdu každý centimetr
vaší kuchyně.
únor/březen | Sofie Bydlení 29

zařizujeme
Pro člověka stojícího u linky s hloubkou
pracovní desky 60 cm musí zůstat
manipulační prostor před linkou pro otevření
myčky, trouby a pohodlný přístup do
spodních skříněk minimálně 90 cm, lépe
však 110 cm, www.schmidt-kuchyne.cz.

Podle potřebnosti ukládejte
směrem odshora dolů a odpředu
dozadu, www.oresi.cz.

Kuchyň na míru

Chytrým řešením jsou tedy kuchyňské systémy, které jsou ušity
přímo na míru prostorovým dispozicím vaší kuchyně. A nezáleží
přitom vůbec na tom, zda vybavujete malou kuchyni v městském
bytě, nebo velkoryse prostornou místnost vašeho nového domu.
Je třeba si dobře rozmyslet prostorové uspořádání skříněk, skříní a dalších úložných systémů vaší kuchyně: Bude vaše kuchyně
v jedné linii, do L, do U, nebo dokonce s ostrůvkem? Budou v ní
šuplíky, skříňky, police, nebo všechno dohromady? Z čeho bude
pracovní deska? Moderní, nebo klasická? Jak bude nová kuchyň
vypadat?

seznamte se
s novou kolekcí 2021
Základem kuchyně jsou dobře vyřešené
úložné prostory, abyste měli vše důležité
pohodlně po ruce, www.asko-nabytek.cz.
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www.digestore-faber.cz

zařizujeme
Potravinové skříně

Klasické potravinové skříně ve svých
útrobách skrývají policový systém, ty
modernější drátěné koše, které můžete
spolu s dvířky všechny najednou vytáhnout. Ani jedno řešení nepovažujeme za
příliš šťastné. Police jsou nepřehledné
a výsuvný systém (když jsou všechna
jeho patra zaplněna potravinami) zase
zatíží skříňku.
Chytré řešení nabízejí vnitřní zásuvky, které jsou ukryty za hlavními
dvířky skříně. Tyto šuplíky působí vždy
uklizeně a mohou být otevírány každý
zvlášť, což zaručuje dokonalý přehled
o uložených surovinách.
Zásuvkové skříňky jsou
obecně velmi pohodlně
přístupné, www.gorenje.cz.

Spodní skříňky

Máte-li prostor, vždy raději volte šuplíky před klasickými policovými skříňkami. Šuplíky jsou snadněji
dostupné a už se vám tak nikdy nestane, že budete
muset přeskládat celou polici, abyste mohli vytáhnout
jeden jediný hrnec, který je jako na potvoru zrovna
úplně vzadu. Při výběru velikosti šuplíků je nutné zohlednit jejich váhu, která se pod tíhou hrnců a pánví
výrazně navýší. Do šuplíků se dá jednoduše zabudovat
i systém košů na tříděný odpad nebo drátěné či plastové organizéry, a to dokonce přesně v takové barvě, která bude dokonale ladit s celou vaší kuchyní. Důmyslný
úložný systém poznáte tak, že dokáže využít opravdu
každý kout vaší kuchyně.

Do vysokých skříní se zpravidla umisťuje
chladnička s pečící a mikrovlnnou troubou, ale
také regály pro ukládání potravin, www.oresi.cz.

Horní skříňky

Jestli přemýšlíte nad tím, zda je vhodnější pořídit
si otevřené police nebo skříňky, pak zcela určitě volte druhou možnost. Vaše nádobí tak bude chráněno
před prachem a mastnotou, které se při vaření nelze
vyhnout. Jedna otevřená police, na níž budou stát pomůcky, které potřebujete mít neustále při ruce (jako
je třeba sůl a jiné koření), však bude ve vaší kuchyni
velmi praktická.
Disponujete-li menším prostorem a tápete nad výškou skříněk, pak neváhejte využít opravdu každý centimetr. Pořiďte si skříňky vysoké až do stropu, a to
i za cenu toho, že budete potřebovat stoličku, abyste
dosáhli do jejich horních polic. Právě horní místa se
skvěle hodí k ukládání sezónních potřeb na vaření.
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Důležité je i to, aby měly zásuvky kvalitní
plnovýsuvné pojezdy s tlumenými dorazy,
www.schmidt-kuchyne.cz.

Díky skvěle promyšleným výsuvným systémům pro
rohové skříňky se pohodlně dostanete i k potřebám,
uloženým zcela vzadu, www.gorenje.cz.

Do dobře přístupných míst pod
pracovní desku dávají zásuvky
s příbory, www.gorenje.cz.
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Inspirace

Před Vánoci jste měla naklizeno
a teď zjišťujete, kde je jaký flíček?

Termolahev na vodu
Stelton, 960 Kč,
www.luxurytable.cz.
Cestovní termohrnek
Stelton, 960 Kč,
www.luxurytable.cz.

Nezoufejte, pomůže vám
TABLEAU, sada na čištění
čalounění

Jídelní souprava Freshbox,
899 Kč, www.tescoma.cz.

domácí jídlo

s seBou

Láhev na pití To Go, 604 Kč,
www.westwingnow.cz.

Účinná pěna, která si poradí
i s nejodolnějšími skvrnami.
Vyčištěnou sedačku vám
ochrání impregnace.

Dali jste si předsevzetí, že začnete
jíst zdravěji, nebo dokonce
že zhubnete? Tak to radši
zapomeňte na dovážené obědy
anebo stravování v jídelně. Obědy
a svačiny si připravte pěkně
doma a pečlivě je zabalte.
Smaltovaná dóza na svačinu,
449 Kč, www.tchibo.cz.

Svačinový box včetně
příboru, 299 Kč,
www.butlers.cz.

Termoska 500 ml To Go,
279 Kč, www.butlers.cz.

Designový ešus na
oběd Safari, 1190 Kč,
www.ceskasitovka.cz.
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odstraní skvrny od červeného vína.

Ekologické potravinové
ubrousky bee‘s wrap, 679 Kč,
www.bellarose.cz.

TEXT: JANA ŠULCOVÁ, FOTO: ARChIV FIREm

Termohrnek Magic Winter,
429 Kč, Gingerprint,
www.fler.cz.

Red wine remover, jak sám název říká,

ON-LINE PORADNA
po–ne 9:00–21:00
obchod@cistenikuze.cz
Tableau Care CZ, s.r.o.
9. května 595
Mníšek pod Brdy

www.cistenikuze.cz

zařizujeme

Subtilní bílý psací stůl s dřevěnými
nohami Skandi nezabere moc místa,
www.westwingnow.cz.

efektivní

home
office
Práce z domova nám
nakonec vyhovuje,
pochvalujeme si pohodlí
i úsporu času. Ale víme, proč
je opravdu lepší mít domácí
kancelář?

Pracovní stůl Nova Wood, Narbutas,
víc než kancelářské zařízení připomíná
tradiční jídelní stůl, v interiéru nepůsobí
nijak rušivě, www.alax.cz.

TEXT: zUzANA LANgOVÁ

FOTO: ARChIV FIREm

Snažte se pro své pracovní místo
vyhledat klidné a příjemné místo,
www.quick-step.cz
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Dříve byl home office nadstandardním benefitem, dnes je každodenní realitou. Lidé jsou s ním
většinou spokojeni, stěžují si ale na to, že je domácí prostředí rozptyluje a hůře oddělují soukromý
život od toho profesního. Tyto problémy nejlépe
řeší samostatná domácí kancelář nebo alespoň
samostatný pracovní kout.

Místo jenom na práci

Kvalitně si jej vybavte, ale nezapomeňte mu
dodat i pohodlí a svůj osobitý styl. Vždy je totiž
hlavní, abyste se cítili dobře. Určitě ale nepracujte na jídelním stole nebo v posteli. Odborníci
se shodují, že pro efektivní home office je ve vět-

šině případů lepší, pokud si na práci vyčleníte
speciální prostor.
„Vzít si občas práci na notebooku do postele
nebo na gauč do obýváku nevadí, ale pravidlem
by to být nemělo. Stejné pravidlo platí například
pro papírování na jídelním stole. Nejde jen o to,
že nás při práci může rozptylovat třeba nádobí
neuklizené po snídani nebo rozečtená knížka na
nočním stolku, ale také o to, že si tak narušujeme domácí pohodu. Náš domov by měl být primárně místem odpočinku a rodinným prostorem.
Práce patří do jiného světa, a proto potřebuje pro
sebe určené místo,“ vysvětluje Petra Skácelová,
produktová manažerka e-shopu Astoreo.cz.
únor/březen | Sofie Bydlení 37
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Častým nešvarem domácí kanceláře
je používání standardního nábytku.
Pracovní židle bude mnohem vhodnější,
www.quick-step.cz.

Čistý stůl

Máte-li ve svém bytě či domě nevyužívanou místnost, nabízí se jako
ideální řešení zřídit si plnohodnotnou
domácí pracovnu. Do ní si pořiďte nejen kancelářský stůl a kvalitní ergonomickou židli, ale nezapomeňte také
na úložné prostory. Své pracoviště
byste totiž měli udržovat organizované a uklizené. Zapomeňte na rčení, že
„čistý stůl je známkou nemocné mysli“. Vnášení pořádku do chaosu vám
pomůže vytvořit ve vaší mysli naopak
prostor a udržet pozornost. Ujistěte se
tedy nejdříve, že máte dobře zorganizovaný úložný systém. Umístění několika polic na zeď je cenově výhodnou
variantou, která vám nezabere téměř
žádné místo.

Kancelářská židle by měla být
stabilní a pevná a doplněná kolečky,
www.alax.cz.

Místo na práci si můžete zřídit prakticky
kdekoli, ale na malém prostoru bude složitější
udržet pořádek, www.quick-step.cz.
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zařizujeme
Organizéry vám pomůžou
udržet pořádek i přehled,
www.bonami.cz.

Pro domácí kancelář toho moc
nepotřebujete, stačí prostorný stůl,
pohodlná židle a kvalitní osvětlení,
www.bonami.cz.

Snažte se vždy sladit nové zařízení
se stávajícím vybavením místnosti,
www.designville.cz.

Pozor na oči

Pozornost věnujte i dostatečnému osvětlení.
Pokud denně pracujete s notebookem, vyplatí
se vám pořídit si k němu i klasický monitor.
Buď jej připojíte k notebooku a užijete si větší displej, nebo jej můžete zapojit jako druhý
monitor pro lepší multitasking.
Dobrým pomocníkem do domácí kanceláře
jsou kvalitní sluchátka, ideálně bezdrátová,
aby vás neomezovala v pohybu. Budete přes ně
nejen moci komunikovat při online poradách
nebo přijímat hovory bez nutnosti brát do ruky
mobil, ale ty s dobrou redukcí okolního hluku
vám navíc pomohou lépe se na práci soustředit, obzvláště pokud si do nich pustíte takzvaný bílý šum, který dle odborníků podporuje
koncentraci.

Začněte od podlahy

Na zem doporučujeme vinylovou nebo laminátovou podlahu. Nebudete se muset starat
o škrábance a nenastane konec světa, když omylem převrhnete šálek kávy. Tyto podlahy jsou
totiž voděodolné. Také se velmi snadno udržují,
takže nebudete muset trávit příliš mnoho času
úklidem, aby byl váš pracovní prostor uklizený
a hygienický v jednom.

40 Sofie Bydlení | únor/březen

Neopomeňte pohodlí

Jakkoliv je vhodné místo pro práci oddělit od místa pro
soukromý život, neznamená to, že by vaše domácí kancelář
měla být strohá a veskrze „kancelářská“. Je totiž nesmírně důležité, abyste se v ní cítili dobře. Proto si ji zařiďte
tak, aby ladila s vaší osobností, aby vám dodávala energii
a inspirovala vás.
Investujte do veselých, barevných doplňků, které stimulují kreativitu. Pro každého, kdo tráví spoustu času za počítačem, je nezbytná také ergonomická židle. Pokud vám připadá sezení u stolu po celý den nepohodlné, zvolte polohovací
stůl, u kterého se dá i stát.
„Pokud máte rádi přírodu a zeleň, vyčleňte jí místo i ve
své pracovně. Rostliny ostatně podporují i soustředění a zahánějí stres. Zdi klidně ozdobte fotkami svých milovaných,
motivačními citáty, obrazy nebo plakáty. Potřebujete k vymýšlení originálních nápadů více pohodlí? Udělejte si v domácí kanceláři kreativní kout s měkkým kobercem, polštářky
a sedacím vakem,“ dává tipy Petra Skácelová.
Příjemné prostředí na domácím
pracovišti je záruka vaší pohody,
www.bonami.cz.
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Inspirace

Zásobník na kartičky
Golda, 394 Kč,
www.westwingnow.cz.

Obal na notebook
Marble, 1394 Kč,
www.westwingnow.cz.

Útulná domácí

pracovna

Termo hrneček
Pretty, 474 Kč,
www.bellarose.cz.
Kalíšek na tužky Essey
Pen Pen White, 359 Kč,
www.bonami.cz.

Vytvořte si svůj nový harmonický domov

Dopisní papír, 134 Kč,
www.bellarose.cz.

Když už jsme začali pracovat
z domova, proč si prostor kolem sebe
neudělat příjemnější. Nejrůznější
nástěnky, organizéry, diáře i hrnečky
mohou být nejenom funkční, ale
i krásné na pohled.

Keramický hrneček
Pretty, 344 Kč,
www.bellarose.cz.
Křeslo Fan, Profim,
6631 Kč, www.alax.cz.

TEXT: JANA ŠULCOVÁ, FOTO: ARChIV FIREm

LED svítící tabule,
199 Kč, www.astoreo.cz.

Křeslo Cosmopolitan,
design Hampstead, 9899 Kč,
www.bonami.cz.

Připínáčky Pompom,
237 Kč/10 kusů,
www.westwingnow.cz.
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Kancelářský organizér birger,
684 Kč, www.westwingnow.cz.

doktoraholeho.cz / +420 725 753 753

Osvětlení

Stolní LED lampa Wilson,
www.westwingnow.cz.

Vytvořte si příjemné prostředí, které vám usnadní práci
a zpříjemní volnočasové aktivity. Skvělým pomocníkem je
originální, praktické a nadčasové osvětlení, které rovnoměrně osvětlí studijní či pracovní plochu tak, aby se světlo
od hladkého povrchu neodráželo a po delší práci nebolely oči. Díky simulaci denního světla také napomáhá lepší
koncentraci.

Nepřetěžujte své oči

Zrak je naším nejdůležitějším smyslem, jehož prostřednictvím získáváme až 87 % informací. V dnešní době je
přitom na oči vyvíjen čím dál větší tlak již od školních let.
Náš pracovní stůl bývá často nedostatečně osvětlen, zvlášť
když se musíme aktivně soustředit na pracovní výkon. To
má za následek bolest očí, špatnou koncentraci a celkovou
únavu.

Jednoduchá stolní lampa Montreux,
www.lepatio.cz.

Lampa Giravolta, Pedrali,
www.alax.cz.

osvětlení
Navzdory ponurému období můžete udělat dvě
maličkosti, které vám zlepší náladu. Jděte ven na
čerstvý vzduch, i když venku zrovna nesvítí slunce.
A pokud raději zůstanete v teple uvnitř budovy,
sedněte si alespoň co nejblíže k oknu nebo rozsviťte
světlo.
TEXT: zUzANA LANgOVÁ
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FOTO: ARChIV FIREm

zlepší výkon

LED-fotorámeček Glo,
www.westwingnow.cz.
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Osvětlení

KA:
NOVIN o vé
ér
Interi
dveře

Stolní lampa v retrostylu Kare
Design, www.westwingnow.cz.

Stolní lampa Matilda,
www.westwingnow.cz.

Nemusí být
vždycky

klasika…

Důležitým aspektem při výběru vnitřních dveří je určitě i typ
otvírání. Vybrat si můžete v zásadě z následujících možností:
Otočné dveře – jsou zavěšeny pomocí dveřních závěsů na zárubni
a otevírají se jedním směrem.
Kyvné dveře – známe je také pod názvem „lítačky“. Do zárubně jsou
zavěšeny pomocí speciálního závěsu. Lze je otevírat na obě strany.
Posuvné dveře na stěnu – jejich křídla se posouvají těsně podél stěny. Pro jejich instalaci nejsou nutné větší stavební úpravy.
Posuvné dveře zasouvající se do stěny.

MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI NÁRAZU

NOVINKA: Dřevěné interiérové
dveře Hörmann
• vysoce kvalitní dřevěné interiérové dveře
s obložkovými zárubněmi

• NOVINKA: pohon dveří PortaMatic pro
bezbariérový a komfortní průchod

• Duradecor Struktur s hmatatelnou
povrchovou strukturou

Premium partner
českého
národního týmu

Nemusí být vždycky klasika
Minimalistická stolní lampa LaForma,
www.bonami.cz.
Křišťálová stolní lampa battery, Kartell,
www.alax.cz.

Šetrné světlo

Lampičky s unikátní LED technologií redukují
ostrou záři běžného osvětlení, kdy ještě často i po
zhasnutí zůstává v očích pocit bílé skvrny. Zároveň se světlo neodráží pouze v jednom bodě, ale
je rovnoměrně rozprostřeno, a je tak pro oči příjemnější. Tím dochází ke snížení únavy a zefektivnění aktivity, neboť napomáhá udržet pozornost.
Můžete se tak učit nebo trávit čas nad oblíbenou
knížkou dlouho do noci, aniž by tím trpěly vaše oči.

Správné umístění

Pracovní prostor je důležitým prostorem, kde je
třeba dbát na správné osvětlení. Ať už se jedná
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o celou pracovnu, nebo jen pracovní kout, největší
důraz by zde měl být kladen na co nejlepší využití
denního světla. Je totiž nejpřirozenější a nejzdravější, i když například večer je nezbytné nahradit ho
světlem umělým.
Na kvalitní stolní lampě bychom v pracovnách
určitě šetřit neměli. Samozřejmostí by měla být
její velká horizontální i vertikální pohyblivost
a kvalitní žárovka s teplým podtónem. Samotnou
lampu je třeba umístit tak, aby nestínila při psaní ruce, tedy pravákům zleva a levákům zprava.
Světlo při práci nesmí oslňovat, takže žárovka by
měla být částečně krytá a ve výšce maximálně do
úrovně očí.

Posuvné dveře jsou v interiéru užitečné nejen jako zajímavý prvek,
ale jsou dobrou volbou v případech, kdy se potýkáte s prostorem. Dveře tohoto typu se otevírají v zásadě dvěma způsoby. Tím prvním je
otevírání „na stěnu“, což znamená, že jejich křídla se posouvají těsně
podél stěny. Pro jejich instalaci nejsou nutné větší stavební úpravy.
Jsou buď jednokřídlé posouvající se na jednu stranu, nebo dvoukřídlé, ty se pak posouvají na dvě strany. Dalším typem jsou pak posuvné dveře zasouvající se do stěny, kdy se dveřní křídlo se zasouvá do
pouzdra ve stěně na straně stavby.
„V současné době jsou velmi žádány moderní posuvné dveře.
A zvolit si je můžete i ve skleněné variantě. Celoskleněné dveře
značky Hörmann jsou k dispozici jako křídlové dveře s dřevěnou zárubní či zárubní VarioFix nebo jako posuvné dveře s jednovrstvým
bezpečnostním sklem. Nicméně jako posuvné dveře můžeme našim
zákazníkům nabídnout všechny dveřní motivy řady BaseLine, DesignLine a GlassLine. Díky těsnicímu kartáči na dveřním křídle
a volitelnému dorazovému těsnění v rámu poskytují posuvné dveře
Hörmann optimální ochranu před pachy, hlukem a průvanem,“ říká
Ivo Havel, manažer interiérových dveří společnosti Hörmann.
Více informací o sortimentu naleznete na www.hormann.cz.

Duradecor

PortaMatic (Layoutvorschlag)

Osvětlení
Tip Sofie

skoncuJte s Depresemi
Klasická pracovní lampa
Cambridge, www.lepatio.cz.

Bydlení

Podle zjištění americké organizace Lighting
Research Center trpí přibližně 5 % celosvětové
populace některou z forem deprese
nebo sezónním afektivním onemocněním, které je charakterizováno pravidelně se opakujícími podzimními a zimními
depresivními epizodami.
Z hlediska lidského zdraví je důležitá
odpovídající expozice vůči dennímu světlu,
konkrétně to, jestli jsme mu vystaveni v optimální
míře a ve správném čase. Jinak může dojít k narušení
takzvaných cirkadiánních rytmů. To může mít za následek nespavost, únavu, změny v metabolismu
a imunitě, nebo dokonce i poruchy nálady,
www.lepatio.cz.

Hledáte osvětlení?
Inspirujte se nejhezčími
svítidly za dostupné ceny
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elusia.cz

Relaxace

Práce, práce a zase práce. Tak vypadá den většiny
z nás. Zkuste si ale každý den rozplánovat na dobu
pro pracovní povinnosti, zážitky s rodinou a sport či
jinou svou radost. Zkrátka naučte se zdravě vyvážit
svůj čas s povinnostmi.

Nemůžu, neexistuje

jen pro seBe

máte pocit, že jste na roztrhání? Každý den by měl trvat o hodinu
déle, abyste vše stihli? zkuste se zastavit. zdá se to bláhové, ale
získáte daleko víc, než když se budete jen donekonečna honit.
Odpočiňte si a věnujte se svému koníčku. Načerpáte energii a chuť
do života.
TEXT: mIChALA JENDRUChOVÁ
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FOTO: FREEPIC A PIXABAy

hodina denně

Že se vás to netýká? Stále si jen opakujete: „Nemůžu, nemám čas?“ Představa šedesáti minut strávených „tlacháním“ s přítelkyněmi, chozením po obchodech, sportem nebo jen tak pletením vám připadá
nemožná? Zastavte se. Pokud to neuděláte sama, tělo
vám řekne stop.
Neustálý stres a honění se za něčím způsobuje tělu
velkou zátěž. Ovlivňuje to naše vnímání situací, sebe
sama i ostatních. Začínáme být se sebou méně spokojení a naše nálada se neustále mění. Máme pocit, že
se točíme pořád dokola. Čím více v daném problému
setrváváme, tím méně jsme schopni vidět jinou cestu
a nové možnosti. Lidé si to někdy uvědomí, až když
má dopad devastující důsledky, které je přinutí začít
vnímat život i z jiné strany.
Tato slova potvrzuje i psychoterapeutka Eliška Nehybková, když říká: „Je velmi důležité a osvěžující vyšetřit si čas sami pro sebe. Jedině tak můžeme prožít
naplněný a šťastný život. Můžeme vychutnávat vcelku cokoliv. Vychutnávání je schopnost přenést během
běžných denních činností na chvíli pozornost k sobě
a svému prožívání, zpomalit, všimnout si, jak mi je, co
dělám a proč.“

Tip Sofie

Bydlení

Jak Do Života
zařaDit nový koníček

– Vzpomeňte si na své dávné sny, touhy, které jste
neuskutečnili.
– Ochutnávejte, co je okolo, zkoušejte,
experimentujte.
– Vizualizujte všechny skvělé důvody, proč by bylo
fajn se tomu věnovat.
– Pokaždé udělejte ten nejmenší možný krok směrem ke koníčku. Každý den udělejte něco malého
směrem ke splnění svého snu.
– Najděte si kolem sebe lidi, kteří váš koníček
podporují.
– Uvědomte si, že vaše hravá duše vám dodá
radost, volnost a kreativitu. A také nadhled.
– Dopřejte si trochu hry a radosti. Budete daleko
šťastnější.
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Relaxace

PRODEJ BAVLNĚNÝCH LÁTEK

Co z toho budu mít?

Pro naši psychiku je fajn „porochnit“ se v tom, co máme rádi
a co nás naplňuje. Za celý den řešíme spoustu věcí, které bychom
měli, musíme, nikdo jiný je za
nás neudělá. Dejme šanci i tomu,
co nemusíme, ale můžeme.
Možná máte výčitky svědomí,
že časem sami pro sebe budete
okrádat rodinu. Vždyť byste ho
mohla věnovat dětem, manželovi,
úklidu, zútulňování domácnosti.
Možná si říkáte, že čas strávený
o samotě je vlastně sobectví. O sobectví to samozřejmě je. Každý má
nárok na svůj vlastní prostor. Své
rodině budete mnohem užitečnější jako odpočatá, veselá a spokojená máma a žena než podrážděná, vystresovaná a nespokojená
supermanka.
Nezvládáte každý den ukořistit
celých šedesát minut pro sebe?
Nestresujte se tím. Každá minuta
se počítá. Užívejte svůj čas, jak
jen to jde.

Mám čas, šiju!
Zkuste to s námi!

Koukni, co dokážu!
Je to paráda!

VÝROBA:
• přikrývek a polštářů z přírodních materiálů – peří, vlna
• přikrývek a polštářů ze syntetických antialergenních materiálů – dutá vlákna

www.4sleep.cz

Velkoobchodní prodej širšího sortimentu bytového textilu: ručníky, utěrky, prostírání, kuchyňské rukavice...

Popusť
te uzdu
své fan
tazie!
Komfortní
navlékání
nitě

Ozdobte se výšivkou
Brother M240ED

• Vyšívá na trička i na polštářky
• 125 vyšívacích vzorů včetně

45 vzorů Disney + 10 fontů
Authorised

Distributor
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Dovozce do ČR | Šicí technika Brother s.r.o. | Svatoplukova 47, Prostějov
www.nej-sici-stroje.cz | tel.: +420 581 110 242 | info@nej-sici-stroje.cz
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Testujeme

připravte se
na svátek

Na Valentýna na ostro

Romantické chvíle si žádají dokonale upraveného muže.
Zastřihovač Rowenta Forever Sharp (TN6030) se samoostřícími břity má kromě přidaných nástavců i cestovní pouzdro.
Rowenta, Forever Sharp (TN6030), 1599 Kč, www.rowenta.cz.

valentýna
Jako každý rok i letos se můžeme
těšit na svátek všech zamilovaných,
původní anglosaský svátek, který se
pevně zabydlel i v našich zemích. Jak
si ho ale užít právě letos, kdy nemáme
možnost tradičních míst k oslavám?

Valentýnské rande

TEXT: mIChAELA SLAVÍNSKÁ

Rowenta, Ultimate Experience (CF9620), 3699 Kč, www.rowenta.cz.

Oslava doma? Ano, ale nejprve musíme domácnost
i sebe nachystat na romantické chvíle – a ty se mezi
chomáči prachu a s rozcuchanými vlasy či týdenním
strništěm na bradě úplně neužijí. S novými pomocníky, jako je například tyčový vysavač Rowenta X-Force
Flex 11.60 Aqua, zastřihovač vousů Rowenta Forever
Sharp anebo kulmofén, Rowenta Ultimate Experience, se budete divit, jak vám vše půjde pěkně od ruky

I bez kadeřníka můžete mít účes jako ze salónu. Nový kulmofén Rowenta Ultimate Experience (CF9620) je luxusním řešením 2 v 1 pro vytvoření jedinečného vlasového stylingu v pohodlí
domova. Navíc naprosto jednoduše! Rychle vysušených a dokonale upravených vlasů dosáhnete
díky důmyslné patentované technologii spojené s elegantním designem.

a mnohem snáz. A vůbec nebude vadit, když přípravy provedete na poslední chvíli. Všechno stihnete na
výbornou.
Potom už jen zasednout k večeři, kterou vaší milované
polovičce můžete naservírovat na stůl přímo z trouby
na krásném pekáči s držadly WMF Fusion 3 v 1.
Užijte si každou chvilku, a to nejenom na svátek
svatého Valentýna!

Bezdrátový tyčový vysavač

Ten pravý Walentýn

Láska prochází žaludkem, to platí vždy. Co kdybyste letos nechali přípravu domácí
luxusní večeře na něm, tedy s elegantní pomocí v podobě téměř nezničitelného pekáče
s držadly Fusiontec 3 v 1 vyrobeného v Německu. Jeho multifunkční využití – v troubě,
na sporáku, i grilu – je možné díky vysoce odolnému prémiovému materiálu.

FOTO: ARChIV FREm A FREEPIC

Fusiontec 3 v 1, 5599 Kč, www.wmf.cz.
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S bezdrátovým tyčovým vysavačem Rowenta X-Force Flex 11.60
Aqua (RH9890) je potěšení uklízet! Současně můžete vysávat
i vytírat a díky flexibilní trubici dosáhnete až čtyřikrát dále pod
nízkým nábytkem, aniž byste namáhali záda. S funkcí Power
LED Vision navíc zachytíte veškerý prach, který vám už neuteče!
Technologicky vylepšený digitální motor Digital Force
(až 130 Air Wattů) a přiložená výkonná zasouvací baterie
(25,2 V) vám poskytnou 45 minut opravdu efektivního úklidu!
O výkonu a zbývajícím čase provozu budete mít přehled na kontrolním displeji – poskytuje vám navíc dokonalou rovnováhu
pro optimalizaci vašeho úklidu.
Bezdrátový vysavač disponuje třemi režimy (úsporný, maximální a tlačítko intenzivního výkonu), vyhoví tak všem vašim
potřebám – každodennímu úklidu všech povrchů, ale také likvidaci větších nečistot, které si vyžadují pořádný výkon! Oproti
předchozím řadám je X-Force Flex 11.60 vylepšený o polohu
Stop & Go, pokud potřebujete krátkou pauzu pro vysátí povrchů
s ručním vysavačem, tak kartáč a trubice zůstanou samostatně stát. Údržba je snadná, objemnou (0,9 l) nádobku na prach
snadno vyprázdníte a vyčistíte. Stejně tak cyklon a filtr jsou
omyvatelné vodou.
Součástí vysavače je široká nabídka příslušenství – vytírací hubice Aqua Head se 2 mopy, minikartáček Electro k odstranění
hluboko usazených vlasů a nečistot, štěrbinová hubice pro těžko
dostupná místa, kartáč pro úpravu pohovek, dva integrované
jemné kartáče, abyste byli vždy připraveni vysávat povrchy,
a napájecí stanice pro snadné připojení a uložení vysavače.
Rowenta, X-Force Flex 11.60 Aqua (RH9890), 10 999 Kč, www.rowenta.cz.
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Testujeme

příjemné
domácí klima

Vhodné řešení úpravy vzduchu představují
inteligentní zvlhčovače Pure Humidify+Cool,
jež dokážou přesně regulovat vlhkost a držet
ji v optimální výši, www.dyson.cz.

Protože v době koronavirové krize pobýváme většinou
doma, měli bychom v naší domácnosti dbát na správné
ovzduší. Je důležité zaměřit se nejen na správnou teplotu
a čistotu vzduchu, ale také na optimální vlhkost.

Pozor na plísně i roztoče
Pokud vlhkost v domácnosti přesáhne
65 %, může se nejen poškozovat vybavení bytu, ale také v místnostech hrozí
riziko vzniku plísní. Vlhké prostředí je
rovněž líhní pro roztoče, kteří se hydratují absorpcí vody ze vzduchu. „Roztoči
sami o sobě nejsou nebezpeční,“ vysvětluje Gem McLuckie, vedoucí vědecká
pracovnice v mikrobiologii společnosti
Dyson. Zároveň však dodává: „Škodlivý alergen, který vytvářejí, pochází
z proteinů přítomných v jejich fekáliích a fragmentech těla. A to může mít
značný dopad na zdraví pro ty, kdo žijí
v domácnostech, kde jsou kolonie roztočů
přítomny.“

TEXT: JANA ŠULCOVÁ

Výhodou klimatizací New Comfort je i to, že
se postarají také o čistotu vzduchu a vyčistí
jej od virů, bakterií a alergenů pomocí filtrů,
www.hisense-klima.cz.
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FOTO: ARChIV FIREm

Čističku Perfect Air smart lze snadno přemisťovat, vybavena je
časovačem s nastavením až na 12 hodin a také praktickým nočním
režimem, který se ve tmě aktivuje automaticky, www.my-concept.cz.

V zimních měsících je otázka zdravého vzduchu ještě palčivější než během
zbytku roku, jelikož se méně větrá,
a navíc chladný vzduch, proudící zvenčí
při otevřeném okně, ale i špatně utěsněnou fasádou či dveřmi, pojme méně
vlhkosti než ten teplý. Ideální vlhkost
se pohybuje okolo 50 %, pokud klesne
pod 40 %, je již vzduch považován za
suchý, a to s sebou přináší i řadu potíží.

Suchý vzduch škodí

Nejen pro alergiky, ale pro všechny, kdo ve svém domově chtějí
mít čistý vzduch, doporučujeme domácí čističky vzduchu SHA 9400,
www.sencor.cz.

Přesušený vzduch během topné sezóny škodí lidskému tělu v mnoha
směrech, obzvláště citliví jsou na něj
alergici a děti. Nedostatečné zvlhčení dýchacích sliznic dráždí ke kašli
a může snižovat obranyschopnost organismu. V době, kdy na nás navíc útočí
viry a bakterie, je proto potřeba brát na
tento fakt zřetel. Zvláště, pokud již onemocnění propukne, je zvýšení vlhkosti
vzduchu důležitou součástí léčebného
procesu, protože podporuje vykašlávání
a uvolňuje hlen.
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Testujeme
Tip Sofie

moDerní a harmonický Domov

Bydlení

Kvalitu bydlení neurčuje jenom moderní zařízení a špičkové spotřebiče. Hodně
záleží také na zdravé stavbě a příjemném okolí. Rezidence Dr. Holého nadchne každého, kdo si chce vytvořit svůj nový harmonický domov a zároveň
využívat veškerou občanskou vybavenost Prahy. Jedinečný projekt v těsné
blízkosti Thomayerových sadů, Libeňského zámku, zahrady Kotlaska a metra
Palmovka nabízí jednotky o velikosti 1 + kk a 2 + kk v sedmipatrovém funkcionalistickém domě na náměstí Dr. Václava Holého, www.doktoraholeho.cz.

Odvlhčovač vzduchu s ionizátorem
oV2000 je vhodný do prostorů
až 120 m2, za den dokáže
zkondenzovat až 20 litrů vody,
www.my-concept.cz.

Pokročilá technologie Panasonic
nanoe X odstraňuje ze vzduchu pyl,
nečistoty, plísně, viry, a dokonce
i cigaretový kouř, www.panasonic.cz.

Potíže s očima

Problematika suchého vzduchu se může
odrazit i při potížích s očima. „Pobyt ve vytápěných prostorách se suchým vzduchem
může nadměrně narušovat tvorbu slzného
filmu. Pokud trpíte syndromem suchého oka,
vaše potíže se mohou v zimě násobit,“ upozorňuje doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.,
primářka Oční kliniky NeoVize Brno. Syndrom suchého oka se projevuje pocitem suchých, unavených, červených očí, oteklých
víček, pocitu písku či jiného cizího tělíska
v oku, svrběním či pálením očí. Paradoxně
se syndrom suchého oka často projevuje také
zvýšeným slzením.

Pokožka i vlasy trpí

Suchý vzduch neprospívá ani pokožce. Může
být jednou z příčin, proč během zimních měsíců dochází ke zhoršování stavu atopického
ekzému. Vysušená pleť má navíc i negativní
dopad na krásu – zvýrazňují se vrásky, narušuje se přirozená ochranná vrstva a dochází
k dehydrataci pokožky. Zároveň dochází také
k popraskání rtů nebo vysušování vlasů.

Řešením je čistička

Vhodné řešení představují zvlhčovače vzduchu, jež dokážou regulovat vlhkost a držet ji
v optimální výši. Ideální jsou takové přístroje,
které zároveň umí vzduch vyčistit od nebezpečných škodlivin v podobě prachu, bakterií,
roztočů, plísní a dalších nečistot.
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zaostřeno na

Odpadkový koš Little Oscar,
od 129 Kč, www.butlers.cz.

Elektrický mop na
podlahu, 2990 Kč,
www.tchibo.cz.

Retro pedálový koš
Newicon, od 819 Kč,
www.brabantia.cz.

Náklady na topení představují ve
finančním rozpočtu domácnosti
nezanedbatelnou položku.
Častým řešením je návrat
k levnějším zdrojům tepla,
například k tuhým palivům.
TEXT: mIChAELA SLAVÍNSKÁ

Spirála

Tepelné čerpadlo se vyplatí hlavně tam, kde je vysoká spotřeba energie a úspory nákladů na chod rodinného domu tématem číslo jedna. Hodí se do novostaveb, ale mnohem větší službu přinese majitelům
starších domů.

Tepelná čerpadla

Kromě toho, že je tento systém nejlevnější, nabízí
ještě řadu dalších plus. Nemusíte se o nic starat, stačí, když nastavíte termostat v bytě na požadovanou
teplotu. Jedná se rovněž o zcela bezpečné vytápění.
Tepelné čerpadlo (dále TČ) využívá ke své práci níz-

60 Sofie Bydlení | únor/březen

Přímo pro využití studniční vody u nás vyrábí TČ
Spirála Josef Stuchlík. Fungují na principu otevřeného okruhu, kdy zdrojová voda protéká přímo výměníkem TČ a dochází k maximálnímu využití energie.
Inovativně řešené čerpadlo zvládne téměř jakoukoli
vodu. Trubkové výparníky Spirály se vyrábějí z měděných trubek se zvětšenou teplosměnnou plochou
na straně chladiva. Toto řešení umožňuje nejnižší
spotřebu vody z dostupných TČ voda-voda na trhu.
Úspora oproti topení elektrokotlem nebo přímotopy
až 73 %.
Více informací o spirálových tepelných čerpadlech
www.tcspirala.cz.

úklid

Pojízdný odkládací
vozík Wenko, 859 Kč,
www.bonami.cz.

TEXT: JANA ŠULCOVÁ, FOTO: ARChIV FIREm

dům levně

kopotenciální energii a tím snižuje zatížení životního
prostředí.
Vzduch, země, voda – Z těchto tří elementů je možné čerpat teplo. TČ země-voda funguje v rámci uzavřeného okruhu, kdy nemrznoucí médium prochází
kolektorem a odebírá teplo z okolní půdy. V případě
tohoto typu počítejte s vyššími náklady na instalaci,
plošný kolektor navíc zabere z pozemku velkou plochu. Systém voda-voda představuje výhodu oproti
vzduchovým čerpadlům. V zimním období je teplota
spodních vod, na rozdíl od okolního vzduchu, kdy
teplota klesá, když je nutné nejvíc topit, konstantní. Tento typ TČ navíc nevyžaduje žádné venkovní
jednotky.
FOTO: SPIRÁLA TEPELNÁ ČERPADLA

vytápějte

Čas na velký

Utěrky z mikrovlákna,
129 Kč/20 kusů,
www.kik.cz.

Skládací úklidový kbelík,
349 Kč, www.tchibo.cz.

Uklízet domácnost je třeba
neustále, bez ohledu na roční
dobu, momentální náladu či jiné
okolnosti. Ale vězte, že s kvalitními,
a hlavně neopotřebovanými
pomocníky vám půjde práce od
ruky podstatně rychleji.

Mechanický zametač
Clever Clean2, 229 Kč,
www.kik.cz.

Úklidový set
Leifheit, 1299 Kč,
www.hornbach.cz.

Úchyt na papírové
kuchyňské ručníky Cerri,
439 Kč, www.bonami.cz.
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zeleň

Fikus

Rovněž slouží jako kvalitní čistička
vzduchu. Jedná se o citlivější
rostlinu, která vyžaduje pravidelnou péči a místo, kam má přístup
dostatek denního světla.
Pohlcuje prach i škodlivé látky
obsažené především v tabákovém
kouři či syntetických vláknech.

Zelené
čističky

Zázračná fotosyntéza

Přírodní čističky vzduchu fungují na bázi fotosyntézy. V určité
míře probíhá u všech rostlin. Tento proces probíhá díky zelenému
rostlinnému barvivu, takzvanému
chlorofylu. Přírodní čističky vzduchu ho obsahují velké množství
a díky tomu vzduch efektivně filtrují. Nedýchatelné částečky oxidu uhličitého pohlcují a přeměňují na kyslík. Pro efektivní čištění
vzduchu je propočítáno, že jedna
průměrně vzrostlá rostlina vyčistí
zhruba 10 m3 prostoru.
K biologickému čištění ovzduší
však nedochází jen vlivem fotosyntézy, ale také působením mikroorganismů obsažených v zemině
i kořenovým systémem.

vZduchu
Rádi byste doma dýchali co nejčerstvější
vzduch? Vyzkoušejte speciální přírodní
„čističky“. zlepšit ovzduší v našich
domovech nám totiž mohou pomoci
i pokojové květiny, které lze označit za
přírodní zelené „čističky“ vzduchu.

Zdraví na prvním místě

„Čistý vzduch v interiéru je nezbytností. Vyzkoušejte proto variantu, která je nejen efektivní, ale
i estetická. Zelené rostliny pročistí
ovzduší a zároveň vytvoří útulnou
atmosféru. Další výhodou těchto
rostlin je také pohlcování škodlivých plynů a jiných prvků, které
mohou ovzduší kazit. Jedná se například o benzen obsažený v cigaretovém kouři, toluen, který můžou obsahovat například některé
průmyslově vyráběné koberce, nebo
xylen a trichloretylen přítomné například v čalounění. Tyto i další
nebezpečné látky se v domácnosti
kumulují v nebezpečném množství
a mohou způsobovat nepříjemné
stavy, jako je bolest hlavy, nevolnost
či podrážděnost.

TEXT: zUzANA LANgOVÁ

Čerstvý vzduch je pro náš dýchací systém nezbytností. Dýchat
zdravě potřebujeme všichni, speciálně pak astmatici nebo alergici. V bytě či domě si k tomu dopomáháme nejrůznějšími chemickými či mechanickými čističkami, řešení však může být i o mnoho
jednodušší, a co víc, estetičtější – pokojové rostliny. Jaké z nich
nám v tomto ohledu prokážou největší službu i jak se o ně starat?

Zelenec

Tato rostlinka potěší svou nenáročností a hodí se téměř do každého
interiéru. Má úzké dlouhé listy
s jedním či dvěma žlutobílými
proužky a je schopna se přizpůsobit
mnoha druhům podmínek.
Pohlcuje oxid uhelnatý, benzen,
formaldehyd, xylen.

Vyznačuje se sytě zelenou barvou, lesklými
listy a čistě bílými květy. Má sklony k častému
usychání, proto vyžaduje pravidelnou
a dostatečnou zálivku. Náchylný je též na přímé slunce, které může jeho listy snadno spálit.
Pohlcuje benzen, amoniak, xylen, trichloretylen, formaldehyd.
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FOTO: PIXABAy

Lopatkovec

Jak správně vybrat

Na trhu je k dostání hned několik druhů těchto zelených čističek, rostlin, které dokážou čistit
ovzduší, ale některé jsou účinnější
než ostatní. Na následujícím výběru rostlin se shodli odborníci
i zahradníci, kteří současně poskytují
i praktické tipy, jak se o ně starat.

Břečťan popínavý

Břečťan má mnoho různých podob. Kultivar s tmavě zelenými
listy potřebuje méně světla než panašovaný. Umístíte-li barevný
nebo světle zelený břečťan do stínu, brzy ztratí svoji výjimečnou brvu a nebude zdaleka tak dobře prospívat jako ve světlém
polostínu s měkkým světlem. Doporučuje se hlavně do obýváku
a ložnice.
Pohlcuje formaldehyd, toluen, benzen, xylen, trichloretylen.
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zeleň
Scindapsus, potos

Běžná pokojová rostlina, o které ale málokdo ví, že
ve vzduchu likviduje oxid uhelnatý či toluen, vhodný je proto do kuchyně, kde se používá plynový
vařič. Tato rostlina není náročná na světlo ani na
zálivku a velmi dobře se rozmnožuje pomocí řízků
Pozor, mírně dráždí citlivou pokožku.
Pohlcuje oxid uhelnatý, benzen, formaldehyd,
xylen. Používá se tam, kde je plynový vařič, kamna
nebo ohřívač vody.

Aloe vera

Jde o druh sukulentu, jenž mimo čištění vzduchu obsahuje
také gel, který působí uklidňujícím účinkem například při
popálení či pořezání. Je velice světlomilný, takže se mu nejlépe
daří na teplých místech s dostatkem světla. Rostlinu se doporučuje nepřelévat, ale naopak volit menší, pravidelnou zálivku.
Absorbuje toxiny z ovzduší.

Tchynin jazyk, tenura

Tenura je pokojová rostlina oblíbená pro
svou nenáročnost a zároveň i pro dekorativnost a dlouhověkost. Tato retro rostlina
není náročná na světlo, můžete ji proto
umístit i do předsíně, pracovny nebo
tmavšího koutu ložnice či obýváku.
Pohlcuje trichlorethylen, benzen, xylen
i formaldehyd.

Ledviník, nefrolepka

Dalším zástupcem rostlin s vysokým obsahem chlorofylu je ledviník nebo-li nefrolepka. Vyžaduje umístění
v polostínu a mimo průvan. Jeho kořeny je dobré udržovat ve stálé vlhkosti.
Listy ledviníku zachycují škodlivé látky a zvyšují
vzdušnou vlhkost, čímž vytvářejí zdravější prostředí.
64 Sofie Bydlení | únor/březen

Dracéna

Mezi nejvýkonnější čističky
chemikálií patří dracéna, jež
se doporučuje všude, kde je
větší množství nábytku, tedy
do obýváku, ložnice a dětského pokoje.
Pohlcuje xylen a formaldehyd.
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Inspirace

Kapsa na chléb, 321 Kč,
MagsBags, www.fler.cz.

Dvouvrstvý sáček
na pečivo, 190 Kč,
Radunek, www.fler.cz.

VYROB
SI NÁBYTEK
SÁM

Lahvičky na uchovávání
potravin, 299 Kč/2 kusy,
www.tchibo.cz.
Pytel na uskladnění potravin
Wen, 239 Kč, www.bonami.cz.

Zachovají aroma

i svěžest

Jak si vyrobit kombinovaný
stůl s pohovkou Friedrich
Sada dóz na potraviny
romy, 769 Kč/3 kusy,
www.westwingnow.cz.

Dóza na potraviny 365+,
159 Kč, www.ikea.cz.

Zero waste pytlíček
bulk is beautiful, 129 Kč,
www.bellarose.cz.
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Mísa na uskladnění ovoce
a zeleniny, Emile Henry, 2880 Kč,
www.pottenpannen.cz.

Smontovaný nábytek si umí koupit každý.
TEXT: JANA ŠULCOVÁ, FOTO: ARChIV FIREm

Porcelánové nádoby
Karlton bros, od 199 Kč,
www.butlers.cz.

Obvyklá otázka – do čeho uložíme
potraviny, které nespotřebujeme?
Potřebujeme, aby salát a zelenina
neovadly, sýr neprovoněl celou
chladničku a naopak jiné potraviny
aby nenatáhly nežádoucí aroma.
Jednou ze skvělých možností jsou
dobře těsnící nádoby.

Dřevěná bednička, 115 Kč,
www.hornbach.cz.

Výrobky BUILDIFY jsou vybrány speciálně pro výrobu
vlastními silami. Z překližky a několika vrutů vytvoříš
svůj vlastní bytový styl. Tím půjdeš plně s trendy,
protože tvůj vlastnoručně vyrobený nábytek je
výrazem tvé individuality.

Návod krok za krokem
Najdeš online na
hornbach.cz/buildify

prostřeno

Bezlepkové sladkosti

KAKAOVé BáBOVIČKy
potřebuJete:
Na těsto: 180 g rýžové mouky Labeta, 2 lžíce
holandského kakaa, 80 g cukru, 75 ml plnotučného
mléka, 75 ml rostlinného oleje, 1 vejce, 1 lžička
kypřicího prášku do pečiva bez lepku, ¼ lžičky
jedlé sody, špetka xantanové gumy, špetka vanilky
Na čokoládovou polevu: 40 g 70% čokolády, 80 ml
33% smetany, lžíce másla, lyofilizované ovoce
a sušené květy

Je příjemným trendem poslední doby vyhýbat se bílé mouce a lepku
v ní obsaženému. To ale neznamená, že si musíte odepřít sladké
dobroty.

postup:

SLAVNOSTNí DORT S HRUŠKAMI

Troubu předehřejeme na 160 °C, formičky vymažeme
olejem. Smícháme všechny sypké suroviny na těsto
a důkladně promícháme. V druhé míse vyšleháme
vejce s cukrem do pěny. Do pěny poté zašleháme olej
a postupně vmícháme sypkou směs a mléko. Těsto
vlijeme do báboviček. Pečeme asi 18–20 minut.
V hrnci ohřejeme smetanu a rozpustíme v ní čokoládu. Poté vmícháme máslo a necháme lehce
zchladnout. Polevou polijeme bábovičky a dozdobíme
sušeným ovoce a květy.

potřebuJete:
Na korpus: 100 g Univerzální směsi bez lepku Labeta,
120 g cukru, 80 g mletých vlašských ořechů, 1 lžička kypřicího prášku bez lepku, 3 vejce, 4 lžíce vlažné
vody, 40 ml oleje, špetka soli, sekané vlašské ořechy.
Na pošírované hrušky a sirup: 3 hrušky, 300 ml bílého
suchého vína, 200 ml vody, 2 lžíce cukru, 3 hvězdičky
badyánu, 2 celé tyčinky skořice.
Na slaný karamel: 100 g cukru, 20 ml vody, 60 ml
33% smetany, 45 g másla, ½ lžičky soli
Na krém: 150 g másla, 500 g mascarpone, 5 lžic moučkového cukru, špetka vanilky

postup:
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KAKAOVý DORT S MANDARINKAMI
potřebuJete:
TEXT: zUzANA LANgOVÁ, FOTO: LABETA

Troubu předehřejeme na 150 °C. Dno dortové formy vyložíme pečicím papírem a stěny vymažeme asi do poloviny
výšky máslem. Z bílků a soli vyšleháme tuhý sníh. V jedné
míse promícháme univerzální směs, vlašské ořechy a prášek do pečiva. Ve druhé míse vyšleháme žloutky s cukrem
do světlé pěny. Zašleháme k nim olej a vlažnou vodu. Přidáme suchou směs a vymícháme, zapracujeme sníh. Těsto
vlijeme do dortové formy a pečeme asi 30 minut, korpus
necháme vychladnout.
Pošírované hrušky a sirup: Svaříme víno, vodu, cukr
a koření vložíme oloupané hrušky a zvolna vaříme asi
10–15 minut, necháme vychladnout. Hrušky vyndáme
z hrnce a tekutinu zredukujeme, až vznikne sirup.
Krém: Změklé máslo vyšleháme do pěny a po částech
zašleháváme mascarpone. Nakonec vmícháme moučkový
cukr a vanilku.
Slaný karamel: Smícháme cukr s vodou a vlijeme na středně rozpálenou pánev. Čekáme, až cukr zhnědne. Jakmile cukr zkaramelizuje, přidáme nakrájené máslo, hrnec
odstavíme, zamícháme. Vrátíme zpátky na plotýnku,
malým pramínkem přiléváme smetanu.
Přidáme sůl a necháme zchladnout.
Dokončení: Korpus rozřízneme na tři stejně silné části.
Spodní část polijeme sirupem z pošírování, navrstvíme
část krému. Položíme prostřední část korpusu, nalijeme
sirup a rozetřeme další část krému. Nahoru položíme
vrchní část korpusu a dort potřeme zbytkem krému. Dáme
na pár minut ztuhnout do lednice. Vlažným karamelem
polijeme povrch dortu a dáme znovu vychladit do ledničky.
Dozdobíme hruškami.

Na těsto: Bábovka bez lepku Labeta, 2–3 lžíce holandského kakaa,
3 vejce, 175 ml vody nebo mléka, 150 ml oleje.
Na krém: 2 smetany ke šlehání, 1 zakysaná smetana, 1 tvaroh,
100 g cukru, 2 ztužovače šlehačky Labeta, mandarinky.

postup:
Směs na bábovku smícháme s kakaem, vejci, olejem a vodou
(či mlékem) a šleháme asi 4 minuty. Nalijeme do vymazané
a moukou vysypané dortové formy a pečeme na 160 °C asi 40 minut. Propečení odzkoušíme párátkem. Do téměř vyšlehaných šlehaček s cukrem přidáme 2 ztužovače a vyšleháme dotuha. Přidáme zakysanou smetanu a tvaroh a došleháme. Vychladlý korpus
rozřízneme na dvě části, prostředek namažeme necelou polovinou
krému. Zbytkem krému ozdobíme celý korpus a pak necháme
v lednici vychladit. Před podáváním zasypeme horní část dortu
čerstvými nebo kompotovanými mandarinkami.
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prostřeno

odlehčený

Nové spojení lahodné šlehačky,
pudingu a skvělého džemu.

jídelníček
Jíst zdravěji a shodit pár kil
patří mezi nejčastější novoroční
předsevzetí. Kolik z nás ale
vydrží alespoň do února? Pouze
pětina z nás vytrvá déle než pár
dní.
TEXT: zUzANA LANgOVÁ A EmCO

Se snazším začátkem v osobní výzvě pomohou následující stravovací tipy:
Snídaně je základ dne. Obzvlášť to platí pro ty, kteří se snaží zbavit přebytečných kil. Tvrdíte, že ráno
nemáte hlad a snídat nepotřebujete? I chuť k snídani
se dá vybudovat! Pro tělo je to obzvlášť důležité – po
celé noci je totiž vyhládlé, dehydrované a jednoduše
potřebuje nastartovat. Kdo si v dobré víře upře snídani, spořádá během dne daleko více kalorií, protože ho
kvůli rozkolísané hladině krevního cukru honí častěji
mlsná.

Kontrolujte sacharidy

Sacharidy neboli cukry najdeme v řadě potravin – někdy i v těch, kde bychom je nečekali, například v nakládaných okurkách, kukuřici či paštice. Je
proto třeba si pohlídat, zda snídáme ty správné, tedy
pomalé cukry. Potraviny s vysokým obsahem cukru
se totiž rychle tráví, a tím způsobují rychlý pokles
energie. Nevhodnou snídaní je proto třeba sladké pečivo, pečivo z bílé mouky nebo příliš slazené nápoje.
Místo toho je dobré si k snídani připravit například
ovocné smoothie. Do něho můžeme přidat i jogurt
či různá semínka, aby snídaně obsahovala všechny
potřebné složky.

Mějte týmového ducha

Pokaždé, když se rozhodnete vařit zdravě, vydrží
vám to jen pár dní? Nebuďte v tom sama a zapojte
do své výzvy i okolí. Domluvte se s kolegyní a místo
zbytečného utrácení za polední menu každá připravte
nějakou část společného oběda a svačiny. Ujasněte si,
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co by v krabičkách nikdy nemělo chybět (kousek ovoce,
kousek zeleniny, zdravé tuky v podobě oříšků) a také
co je vám či není po chuti.

Zapojte celou rodinu

Pokud vaříte pro celou domácnost, pomůže vám týdenní jídelníček, který si vzájemně sestavíte. Jestliže
máte v domácnosti potomky, o to více seznam oceníte. Jak je známo, děti často rády mění svá stanoviska v tom, co jim nechutná. Pokud se však na tvorbě seznamu budou podílet, nechtěným pokrmům se
dokonale vyhnete.

Lahodná šlehačka

Nezapomeňte se hýbat

Vracíte se domů z práce bez energie a na to jít ještě do fitness centra nemáte ani pomyšlení? Dodržovat
fyzickou aktivitu alespoň čtyřikrát týdně není úplně
snadné. O to víc byste se však měla zaměřovat na
výzvy, které vás denně obklopují. Že je nevidíte? Nepoužívejte výtah, ale choďte po schodech. Do práce
se nedopravujte MHD, ale pěšky (alespoň částečně).
Místo rovinky volte kopcovitý terén. Jídlo si neobjednávejte, ale dojděte si ho nakoupit a uvařte. Každý
den doma proveďte alespoň drobný úklid. Máte-li sedavé zaměstnání, vyměňte židli na pár hodin denně za
gymnastický míč. V dnešní době vám navíc mohou být
pomocníkem nejrůznější chytré aplikace, které pohybovou aktivitu skvěle hlídají. Jakmile vás párkrát pochválí, uvidíte, že budete chtít překonávat sama sebe.
Tak vzhůru do toho!

FOTO: UNSPLASh A PIXABAy

Snídaně je základ

Vanilkový nebo
čokoládový puding

Višňový džem

Malinový džem

www.olma.cz

Relax

Úložný koš
Ndyaie, 2500 Kč,
www.lepatio.cz.

perla

Koš na prádlo
bottichelli, 495 Kč,
www.hornbach.cz.

jižní moravy

Vak na špinavé prádlo
Fancy Home, 399 Kč,
www.tescoma.cz.

malebná obec Lednice na
moravě je proslulá nejen
nádherným zámkem
a historickými památkami, ale
také lázeňským domem Perla.
Lednické lázně jsou nejmladšími
lázněmi, zapsanými na seznam
UNESCO. Chcete-li si opravdu
Jednodenní lázně
odpočinout, nechat se hýčkat
Lednické lázně nově připravily balíčky pro ty,
a prožít jedinečný zážitek,
kteří jsou neustále v jednom kole. Balneo provoz
je otevřen denně včetně víkendů a svátků. Stačí se
zavítejte do Perly.
jen telefonicky objednat a dopřát si na hodinku či
Do všech částí lázeňského domu Perla je zajištěn
bezbariérový přístup a hosté si zde užívají pobyt
v komfortních dvoulůžkových pokojích. Zdarma je
k dispozici župan, pantofle, wifi připojení a televize přímo na pokoji. Relaxovat můžete v lázeňském
bazénu s teplotou 31 °C, ve vířivce se slanou vodou,
nebo třeba u dobrého vína v kavárně.
Nabídka lázní je opravdu pestrá, Perla nabízí více
než sto procedur. Mimo jodobromové koupele se můžete těšit na klasické i exotické masáže, bylinné i perličkové koupele, tělové masky a zábaly včetně obličejového ošetření luxusní kosmetikou Gernétic, rituály krásy
a samozřejmě profesionální péči tamního personálu.

Jodobromový pramen

Hlavním pilířem Lázní Lednice je jodobromový
pramen, který svým složením připomíná Mrtvé moře.
Má blahodárné účinky na pohybový aparát a léčí
cévní a neurologické nemoci, gynekologické potíže
a stavy po popáleninách. Mimo léčebných a omlazujících schopností je také vysoce regenerační a účinky
přetrvávají 6–9 měsíců. V Perle ji aplikují pomocí jodobromových koupelí, jejichž zázračnou sílu můžete
vyzkoušet díky pobytu Jodobromový zázrak.
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praní

dvě pořádnou relaxaci třeba díky balíčku Kleopatra. V tomto magickém rituálu krásy najdete koupel
královny, masáž, tělový peeling, zábal a olejovou
péči. Součástí balíčku je vydatný oběd v restauraci
a sada tělové kosmetiky značky Afrodita, která si
vás podmaní svou nádhernou vůní.

Bambusový koš na
prádlo WeSnko, 859 Kč,
www.bonami.cz.

Regál s košem na prádlo
big bamboo, 2490 Kč,
www.butlers.cz.

Na celém světě snad neexistuje
člověk, který by si užíval praní
prádla. zkusme ale udělat
z tak nudné činnosti zábavu.
S výrazným a vizuálně
povedeným košem na prádlo
to půjde samo!

Novinka roku 2021

V novém balíčku Konopí pro vaše zdraví najdete
mimo jiné konopnou masáž nohou a konopnou perličkovou koupel. Konopný balíček je doplněn pitnou
kúrou konopného čaje a konopného oleje Omega 3D.
Léčebné účinky konopí jsou protizánětlivé, hojivé
a antibakteriální. Léčiva, masti a tinktury neobsahují psychotropní látky THC, nýbrž CBD neboli kanabidiol, který chrání nervovou soustavu a má významné
léčivé účinky v oblasti pohybového aparátu.

Dovolená v lázních

Pohádkový kraj obklopující Perlu se pyšní velkým
počtem cyklostezek, ke kterým nově Lázně Lednice
nabízejí pobytový balíček Cyklowellness. Objevujte
na kole krásy Lednicko-valtického areálu Lichtenštejnskými cyklostezkami a nechte se hýčkat vybranými procedurami k uvolnění unavených nohou
a relaxaci celého těla.
Více informací najdete na www.lednicelazne.cz.

TEXT: JANA ŠULCOVÁ, FOTO: ARChIV FIREm

Vše pod jednou střechou

Zamilujte si

FOTO: LÁzNĚ LEDNICE

TEXT: SOňA PAřÍŽSKÁ

Sáčky na praní prádla,
249 Kč, www.tchibo.cz.

Úložný koš
Ali baba, 2900 Kč,
www.lepatio.cz.

Koš na špinavé
prádlo rattan, 399 Kč,
www.hornbach.cz.

Koš na prádlo s kolečky,
599 Kč, www.tchibo.cz.
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Nákupní tipy

Vítejte doma!

Dlažba pro váš vysněný domov

Feng shui – cesta k harmonii a úspěchu
Iva Matyášová je lektorka a konzultantka metody feng shui.
Klientům pomáhá utvářet šťastný a harmonický životní prostor.
Pracuje s nimi na pozemku i s projekty ještě před zahájením
stavby nebo rekonstrukce, www.kralovskefengshui.cz.

Doplňkové prvky FreeWorld
Německý výrobce luxusních
kuchyní ballerina Küchen nabízí
designovou a praktickou řadu
doplňkových prvků FreeWorld.
Jsou zhotoveny ze subtilního
černého kovového rámu
a doplněny prvky v barvách
provedení kuchyně,
www.ballerinakuchyne.com.

Zatravňovací parkovací rohož PlastiParking
Vhodné pro stavbu pojezdových komunikací k domům
i zatravněných parkovišť o neomezené velikosti. Přes zatravňovací
parkovací rohož PlastiParking prosákne na pozemek cenná
dešťová voda, 422 Kč/m2, www.plastiparking.cz.
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Konopí pro vaše zdraví
Užijte si pohodu a relaxaci v lázních Lednice a dopřejte si například
nový pobytový balíček s intenzivní konopnou kúrou, díky které si
vaše tělo odpočine. Konopné procedury pomáhají na zlepšení svalů
a kloubů a k celkové regeneraci, od 5450 Kč, www.lednicelazne.cz.

Pěnové mýdlo Bali Sensitive
Merida bali Sensitive men/women je pěnové mýdlo velmi příjemné
parfemace obsahující regenerující a ošetřující látky, mimo jiné
lanolin, provitamin b a keratin. z jedné náplně získáte 2000 dávek
pěny, 212 Kč, www.merida.cz.

Útulný domov
po celý rok
Látkovým věncem ze šicí
dílny Stoklasa doladíte skvěle
výzdobu každého pokoje.
Pokud se do šití pustíte sami,
látky a vše potřebné nejenom
k šití najdete v e-shopu
a prodejnách textilní galanterie
Stoklasa, www.stoklasa.cz.

Pojištění domácnosti na Klik.cz
Máte řádně pojištěný byt či dům? Pokud ne, navštivte Klik.cz
a jednoduše si srovnejte, jaká pojistka bude pro vás ta
nejvýhodnější. získáte porovnání cen a vybrat si můžete sami
podle vlastních preferencí, www.klik.cz/pojisteni-domacnosti.

FOTO: ARChIV FIREm

Třetí etapa Rezidence u Šárky na Praze 6
V rezidenci U Šárky jsou v nabídce další nové byty k prodeji. bytový
projekt na Praze 6 spojuje kvalitu moderního městského bydlení
s pocitem volnosti vlastního bytí. A to díky městské zeleni a přírodě
v podobě nového lesoparku, www.finep.cz.

www.semmelrock.cz

Nákupní tipy
Dům růžový nebo bílý?
Pojistit se vyplatí v obou
případech.
Bavlněné látky
pro šití
Vysoká kvalita 100% bavlněného
materiálu, šířka nabízených látek
je od 140/160 cm. Vše vhodné
pro šití patchworku, halenek,
roušek, povlečení. Vyberte si
vzor i pro vaši inspiraci,
129 Kč/m, www.4sleep.cz.

Stropní digestoř Heaven Glass 2.0
Kromě základního provedení s integrovaným motorem můžete
zvolit verzi s motorem umístěným mimo kuchyni, nebo
bezmotorové provedení pro přímé napojení do rekuperačního
systému, 37 540 Kč, www.digestore-faber.cz.

Vestavná digestoř Inka Plus HCS
Výkonná digestoř vyniká velmi praktickým ovladačem. V klidové
poloze je v rovině se spodní plochou výrobku, lehkým stiskem
se vysune a rozsvítí osvětlení, otáčením volíme rychlosti,
6440 Kč, www.digestore-faber.cz.

Designový květináč Cobble
Samozavlažovací designový květináč Cobble vhodný pro
pěstování bylinek s integrovaným systémem měření a nalévání
vody zaručí, že si každá z rostlin vezme právě tolik vláhy, kolik
potřebuje, 169 Kč, www.hornbach.cz.

Květinová lopatka for_q
Kovová květinová lopatka for_q s ergonomickou plastovou
rukojetí o hmotnosti pouze 270 gramů je výborným pomocníkem
při výsadbě i přesazování květin a rostlin do truhlíků či na zahradu,
129 Kč, www.hornbach.cz.

Nová služba Dáme jídlo
Dáme market je nová služba
zákazníkům zaměřená na
velmi rychlé doručování on-line
nákupů. z vlastních skladů
dokáže doručit zboží do pouhé
půl hodiny od objednání, a to
při objednávce již od 99 Kč,
www.damejidlo.cz.
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Rohová koupelnová polička
I méně zdatný uživatel dokáže
instalovat koupelnovou nerezovou
dvojitou rohovou poličku. Stačí
vybrat vhodný roh buď ve
sprchovém koutě nebo u vany
a držet se návodu instalace. Vše
se zvládne bez vrtání, 1694 Kč,
www.sanela.cz

FOTO: ARChIV FIREm

Stropní svítidlo Luccelo
Designové svítidlo Luccelo
v minimalistickém stylu se stane
dominantním prvkem interiéru.
Výhodou je nastavitelné rozložení
do různých tvarů. Hliníková
konstrukce v matné černé barvě je
závěrečným bonusem,
7660 Kč, www.elusia.cz.

SROVNÁVAČ POJIŠTĚNÍ

Nákupní tipy

ÚCHYTKY & VĚŠÁKY SIRO
ORIGINÁLNÍ POVRCHY PRO DOKONALOU KOMBINACI

Antibakteriální úklid,
který vydrží i půl roku!
Chcete mít čisto, ale bez chemie
a bez práce? Jednou použijte
NanoPěnu a celé měsíce
nepotřebujete čisticí chemii.
ošetřený povrch stačí jen občas
lehce otřít vlhkým hadříkem,
čistotu a lesk udržíte snadno,
330 Kč, www.nanopena.cz.

Romantika kašmír 1+1
Partnerská matrace romantika
kašmír 1+1. Vzdušná
a elastická matrace s dvojí
tuhostí. Konstrukce matrace
je zárukou vynikajících
ortopedických vlastností,
které napomáhají celkové
tělesné relaxaci, 9290 Kč,
www.i-matrace.cz.

novinky 2021
KATALOG

Velká koupelnová zrcadla Ambiente Ronde
Nástěnná kulatá zrcadla, která se budou perfektně vyjímat ve
velké koupelně. zrcadla jsou zároveň vybavena neutrálním
LED podsvícením kolem celého svého obvodu, které se rozsvěcí
pomocí vypínače na stěně, od 4861 Kč, www.zrcadla.cz.

Více na www.SIRO.cz

Feng Shui – Iva Matyášová
Konzultantka Iva Matyášová připravuje návrhy a realizaci interiérů
bytových i firemních prostor podle celostních principů ekologie
a Feng Shui. Ložnice uspořádaná podle Feng Shui přináší do vašeho
života harmonii, zdraví a štěstí, www.kralovskefengshui.cz.

Univerzální příslušenství pro pračky a sušičky

Oblíbené pudinky v novém
Dr. oetker je expertem na dezerty a u nás na trhu je pudingovou
jedničkou. Své oblíbené pudingy v prášku teď najdete v nových
obalech, s upravenou recepturou a navýšenou hmotností. Cena
zůstává stejná! www.oetker.cz.

Objev další prostor!

Třívrstvé dezerty
Dezerty Láska, Štěstí, Přátelství a radost jsou podloženy kvalitním
ovocem a spolu s našlehanou smetanou tvoří harmonický celek.
Jemně nakyslá, pikantní chuť malin nebo višní v kombinaci
s pudinkem, www.olma.cz.

ZVYŠ SI PRAČKU
NEBO SUŠIČKU

Praktická
čtyřdveřová chladnička
Čtyřdveřové americké
chladničky nabízejí
skutečně velkorysou
úložnou kapacitu blížící
se až k 600 l vnitřního
prostoru. Hodí se tak do
větších rodin i tam, kde
je potřeba šetřit čas kvůli
rychlému životnímu tempu,
www.hisense.cz.
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Kolekce Spring
Awakening zdraví jaro
oblíbená kolekce
Spring Awakening od
Villeroy & boch přináší
střípek jarního slunce na
prostřený stůl. Nádobí
něžných oblých tvarů zdobí
klasické jarní motivy, jako
jsou rozkvetlé narcisy či
tulipány nebo zajíčci,
www.luxurytable.cz.
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O 31 CM.

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ,
JAK SI ULEHČIT PRÁCI
A ZÍSKAT MÍSTO

2999 Kč
656144
BASESPACEEXTRA

2799 Kč
656143
BASESPACEBASKET

Výhody podstavce:
• Vyvýšení spotřebiče
• Snadný úklid
• Výsuvná zásuvka nebo koš
• Nastavitelné nožičky
a bezpečnostní 6 m dlouhý
popruh
• Nereznoucí

2299 Kč
656145
BASESPACEBRIDGE

Nákupní tipy

Kompletní péče
o kožené výrobky
Pěna na čištění kůže rychle
účinkuje a šetrně uvolňuje
nečistoty. Snadno se aplikuje
a výsledky jsou viditelné
okamžitě. Krém kůži ošetří
a vyživí, krásně voní.
Přípravky je možné použít na
kožený nábytek, sedačky
v autě, oblečení i kufry, 599 Kč,
www.cistenikuze.cz.

Dveřní výplně VP trend
Nadčasové dveřní výplně, které mohou být dodávány také
v certifikovaném bezpečnostním provedení ve shodě s požadavky
kladenými na mezinárodně uznávané bezpečnostní třídy rC2
a rC3, www.vptrend.cz.

Pitný režim nepodceňujte ani v zimě
Pokud máte rádi vodu s bublinkami, vše vám zjednoduší plně
automatický výrobník domácí perlivé vody SodaStream Spirit
one Touch. Díky systému „Snap-Lock“ je uchycení lahve bez
šroubovaní, 3199 Kč, www.sodastream.cz.
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Objednejte si

Lenovo ThinkBook 13s
Elegantní moderní notebook s tenkými rámečky, jež lemují
displej mu dodávají nádech luxusu. Disponuje rychlou odezvou
a nabízí funkce, které vám zaručeně usnadní práci. Stačí přiložit
prst na čtečku otisku prstu a můžete začít, www.lenovo.com.

roční předplatné časopisu

Stačí
pouhý dotyk…
… aby se světla rozsvítila!
Novinkové dotykové vypínače
Itouch z portfolia obzor zlín
jsou vyrobené z matného
skleněného rámečku ve dvou
barevných variantách, na
kterém neulpívají otisky
prstů. Kontaktní bod
vypínače je podsvícený,
www.domovnivypinace.cz.

Po covidu do lázní
Prodělali jste covid-19 s těžkým průběhem? Správnou regeneraci
po covidu nabízejí jak odborníci na dýchací obtíže Lázně
Luhačovice, a.s., tak specialisté na pohybové problémy Lázně
Jáchymov, www.lazneluhacovice.cz, www.laznejachymov.cz.

Od dřeva k nerozeznání
Prémiové dekory Woodec dodávají plastovým oknům značky
Vekra krásu přírodního dřeva. Díky jedinečně matnému povrchu
s hlubokou strukturou dokonale napodobují tento přírodní materiál
na pohled i na dotek, www.vekra.cz.
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Lenovo Yoga Slim 7 Pro (AMD)
Potřebujete notebook, který nebude jen dobře vypadat, ale
i skvěle šlapat? Ideálním příkladem je Lenovo Yoga Slim 7 Pro.
Tělo počítače je vyrobeno z hliníku, které v sobě skrývá výkonný
procesor AMD ryzen 9, www.lenovo.com.

Předplatitelský servis časopisu Sofie Bydlení, Po–Pá 10:00–16:00, tel.: 774496494, e-mail: objednavky@espritbohemia.cz,
www.espritbohemia.cz/predplatne, ESPRIT BOHEMIA s.r.o. | Skořicová 257 | 104 00 Praha 10
Prodej a distribuce předplatného na Slovensku: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | www.ipredplatne.sk

příŠtí číslo vychází 26. 3. 2021
Dřezy a baterie.
V dokonalé harmonii.

zrcadla v interiéru.
Skvělí kouzelníci.

Vtipný design.
I na detailu záleží.
S dětmi u jednoho stolu.
Naučme je správným způsobům.
Veselé Velikonoce.
Nejkrásnější dekorace.

Vzduch bez alergenů.
Vybíráme nejúčinnější čističky.

Profesionální vrata do každého počasí

Solitérní křeslo.
Pohodlné a krásné.

obJeDneJte si roční přeDplatné
za výhodnou cenu 349 kč na www.espritbohemia.cz.

Vrata TRIDO Evo - hladký panel H2 s prolisem

Sekční vrata - hladký panel H0 antracit

Posuvná vrata - hladký panel H0 antracit

Sekční vrata - hladký panel H0 bílý hliník lak

Sekční vrata - dřevodekor Winchester s úzkými okny

Fasádní vrata - obložená deskami s dřevěnou dýhou
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Cibuloviny v květináči.
Kvetoucí poslové jara.

E-mail: obchod@trido.cz l Tel.: (+420) 800 800 874 l www.trido.cz

