
Inspirujte se japonským stylem

Praha, 11. června 2014  – Elegantní, minimalistické a zároveň oduševnělé – tak by se daly

charakterizovat doplňky inspirované Japonskem. Vytvořte si doma jedinečnou atmosféru, která

vás přenese do dalekého orientu, a naučte se od Japonců, jak zdánlivě běžné činnosti proměnit

ve skutečný zážitek.

Co se vám vybaví,  když se řekne Japonsko? Možná

sakury,  možná  sushi…  V  orientálním  nádobí

Kitchencraft  se snoubí obojí.  Set  na sójovou omáčku

se sakurovým motivem z kolekce Oriental vám zaručí,

že si ochutnávání sushi užijete ve vší parádě.

Cena na Bonami.cz: 319 Kč

Kolikrát  už  se  vám stalo,  že  jste  při  přípravě  sushi

netrefili  správnou  tvrdost  rýže?  Tradiční  bambusový

napařovač  ze  stejné  kolekce  vám pomůže  nejen

s přípravou rýže, ale třeba i zeleniny v páře. 

Cena na Bonami.cz: 849 Kč

Čajová  konvice  Ching  se

sadou  čtyř  mističek  na  čaj  vznikla  díky  spojení  značky  Typhoon  a

známé taiwanské šéfkuchařky Ching He Huang. Užijte si čajový rituál

podle  japonské  tradice  s tím  nejstylovějším  nádobím  dekorovaným

typickými asijskými motivy.

Cena na Bonami.cz: konvička 579 Kč, sada 4 misek 375 Kč



Porcelán  sice  vynalezli  Číňané,  Japonci  ale  dovedli  jejich

technologii  k dokonalosti  a  neustále  porcelán  inovují.  Kouzlo

japonského řemesla se promítlo i do nádobí Oriental Selection.

Tradiční a přesto nadčasový design sady konvice a čtyř šálků

oceníte i v moderních interiérech.

Cena na Bonami.cz: 1 199 Kč

Pravé  čajové  obřady

mohou  trvat  i  několik  hodin.  Možná  pak  oceníte

variabilní sofa Poetry od skandinávské značky Karup.

Ta se inspirovala japonskými futony, tedy pohodlnými

matracemi,  na  kterých  spávali  samurajové  a  které

v Japonsku můžete v domácnostech vidět doteď. Sofa

je  minimalistické  a  hlavně  funkční  –  stačí  odepnout

kožené područky a máte příjemnou postel pro jednoho

až dva lidi. 

Cena na Bonami.cz: 13 889 Kč

Kontakt pro média

Michala Gregorová

gregorova.michala@gmail.com

608 817 565
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