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Taková je postel vyrobená namíru – odpovídá požadavkům zákazníka
na rozměry, látku i dekor. Firma Bedeur používá 100% přírodní materiály (vlna,

bavlna, hedvábí, koňské žíně, kašmír, damašek, kaučuk) s certifikátem kvality.
Nabízí tři úrovně tvrdosti, v pružinovém či kaučukovémprovedení. Těla postelí
tvoří čtyři základní elementy: čelo, box, matrace a topper. Bedeur. com

Sladké posezení
Měkké sedáky s potiskemmuffinů se dají
upevnit na židli, aby neklouzaly. Jsou ze
100% bavlny, měkkou náplň tvoří 100%
polyester a lze je prát v pračce na 40 °C.
Kdo chce doladit celek k dokonalosti,
může si vybrat i utěrky, závěsy, záclonky,
ubrus či zástěru se stejnýmvzorem.
Cellbes, cena 499Kč/2ks

Přehledné
poznámky
Kuličkové pero Acroball
lehce klouže po papíru,
ale nikoli v ruce a píše
rychleschnoucím
inkoustem s extrémní
trvanlivostí. Napsané
poznámky pak lze
zvýraznit jednou
z 12 barev gumovatelného
lineru FriXion Fineliner.
Pilot, cena 39Kč/ liner,
51Kč/pero

Vůně oceánu
rusové esenciální oleje a jemná
ně květin i svěží zeleně v produktu

Glade Ocean
Adventure
připomínají
vůni křišťálo-
vě čisté vody.
K dostání
ve třech
formátech–
jako aerosol,
automatický
osvěžovač
se senzorem
pohybu ami-
nisprej s kon-
centrovanou
náplní.Glade,
cena od 69Kč

novinky

NÁPOJ V KRUHU
V nadčasovémdesignu smotivy kruhů,

které symbolizují hladinu nápoje ve sklenici,
se představuje ucelená sada novinekmyDRINK
z odolného skla. Tři sklenice,
whiskovka amalý a velký panák
uspokojí milovníky alkoholických
i nealkoholických
nápojů. Silnostěnné
sklo zvládne
i přípravu a podávání
míchaných drinků.
Sklenice z čirého
skla jsou vhodné
domyčky. Tescoma,
cena od 24 Kč/ks

POSTEL NA MÍRU
KAŽDÝ TO MÁ NASTAVENÉ JINAK, PŘESTO PLATÍ, ŽE
ZHRUBA 25 LET ŽIVOTA PROSPÍME. IDEÁLNĚ V POSTELI,
ZVLÁŠŤ KDYŽ SI POŘÍDÍME KVALITNÍ KOUSEK.
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Stahovací pergola
Je vyrobena z jediného kusu nehořlavé
PVC tkaniny, která je výjimečně pevná,
rozměrově stabilní a zaručí 100% ochranu
proti dešti i slunečním paprskům.
Stahovací zahradní pergola Luka se vyrábí
v šesti barevných variantách.
Isotra, cena dle rozměrů
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