NOVINKY

Vzdajte hold
móde
Odvážne minimalistická, absolútne elegantná, no zároveň rafinovane extravagantná taká je duša módnych trendov a taká je
aj limitovaná edícia Absolut Mode Edition.
Vodka Absolut, ktorá sa v kreatívnych projektoch v minulosti spojila s návrhármi ako Tom
Ford, Versace, Stella McCartney či Jean Paul
Gaultier, ňou vzdáva hold dlhoročnej spolupráci so svetom módy. Dvanásť zrkadlových
hrán spútaných hodvábnou stuhou farby
polnočnej oblohy vytvorilo ikonickú fľašu,
ktorú nielen milovníci módy nájdu práve
teraz v predaji.

Systém vchodových dverí
V tomto roku doplnila spoločnosť Rehau
rodinu systému GENEO® o systém vchodových dverí. Systém je vyrobený z kompozitného materiálu Rau-Fipro, čo umožňuje
vyrábať biele vchodové dvere bez oceľovej
výstuže a dosahovať neuveriteľné hodnoty
tepelnej izolácie Uf = 0,76 W/m2K. Je to systém s tromi tesniacimi rovinami po celom
obvode a v ponuke sú aj s dizajnovým riešením skrytých pántov.
Systém GENEO® uzatvára exkluzívny systém
zdvíhavo-posuvných dverí, ktoré sú tiež z materiálu Rau-Fipro a dosahujú hodnotu Uf = 1,3
W/m2K. Z tohto systému možno urobiť jedno
otváracie krídlo až 3 m široké a 2,6 m vysoké,
resp. pri štvorkrídlovom prvku dosiahnuť šírku
až 10 m, a tým vyvolať príjemný a jedinečný
pocit spojenia s prírodou. Všetky typy výrobkov (okná, balkónové dvere, vchodové dvere,
sklopno-posuvné dvere, zdvíhavo-posuvné
dvere) v kombinácii s vhodnými typmi zasklenia prípadne výplní spĺňajú požiadavky
kladené na výrobky vhodné pre pasívne
domy. www.rehau.sk/geneo

Pri kombinácií rámu
Geneo a špeciálnej
dvernej výplne
prekrývajúcej krídlo
dosiahne celkový
súčiniteľ prechodu
tepla dverí Ud = 0,51
W/m2K

Nové dekory: Stream
Spoločnosť Trachea predstavila nové dekory fólií svojich
nábytkových dvierok. Dvojica Stream biely lesk a Stream sivý
lesk pripomína meandre riečnych tokov v krajine. Metalické
farby sa menia s uhlom pohľadu či zmenou svetla. Zdanlivá
jednoduchosť dekorov v skutočnosti skrýva plejádu rôznych
odtieňov, ktoré objavujeme a oceňujeme pri každodennom
používaní nábytkových dvierok.
www.trachea.cz

Žehlenie a móda
Prečo by aj žehlička nemohla očariť? Značka
Tefal predstavila exkluzívnu módnu žehličku,
o ktorej dizajn sa postarala slávna návrhárka
Agatha Ruiz de la Prada. Ženám na celom
svete ponúka „srdcový dážď“, ktorým ex
travagantne, no zároveň veľmi žensky
a jemne, vymedzila túto žehličku z ponuky
konkurenčných značiek. Od módy je iba
na skok k priemyselnému dizajnu. Prednedávnom predstavila aj exkluzívnu kolekciu
kávovarov Nescafé Dolce Gusto. Limitovaná
edícia žehličiek od Tefalu vám teraz prináša
iný pohľad na žehlenie.
www.tefal.sk

13

