
Bytový textil, který není ani trochu nudný

Praha, 10. července 2014  – Zní vám slovní  spojení  „bytový textil“  jako nejnudnější  věc na

světě?  Zkuste  se  inspirovat  u  Bonami.cz a  možná  si  uděláte  úplně  nový  názor.  Originální

povlečení,  ubrusy,  utěrky nebo prostírání  totiž umí vaše bydlení  zbavit  nudy,  a proměnit  ho

v daleko  útulnější  a  veselejší  svět.  Navíc  tahle

veselá proměna ani moc nestojí.

Nemůžete  dostat  večer  děti  do  postele?  Žádná

velká věda to není, stačí, když se budou mít na co

těšit.  A  kvalitní  bavlněné  povlečení  s veselým

motivem robotů a kosmických raket Space Rocket

takovým důvodem k těšení může být! 

Cena na Bonami.cz: polštářek 40 x 30 cm 369 Kč,

povlak na peřinu a polštář 929 Kč

Nemusí to být za každou cenu zrovna rakety. Žlutou

rybku jako z filmu o Nemovi si oblíbí nejen děti, ale i

dospělí. Minimalistické, a přitom roztomilé povlečení

z kolekce Blanc od Happy Friday jednoduše zútulní

každou ložnici.

Cena na Bonami.cz: polštářky 40 x 30 cm 369 Kč,

povlak na peřinu 929 Kč

Rádi  byste  trávili  více

času v přírodě, ale pořád

se  to  nedaří?  Pořiďte  si

trochu přírody domů, třeba prostřednictvím motivů slámy na originální

sadě  čtyř  prostírání.  Potisk  je  inspirován  voňavými  letními  večery,

skvěle ladí s přírodními materiály a vůbec se nemusíte bát alergie!

Cena na Bonami.cz 529 Kč

https://www.flickr.com/photos/98365660@N07/sets/72157645556607344/


Přírodu má ráda také česká značka Natureza, což neváhala

promítnout do svých měkoučkých polštářů. Sametově hladký

povrch je potištěn kvalitním potiskem s přírodní tématikou,

takže je zároveň potěšením na pohled i na dotek.

Cena na Bonami.cz: 689 Kč

Klasické bílé ubrusy se mohou brzy omrzet. Zkuste změnu,

třeba vám bude více chutnat u stolu ozdobeného běhounem

s  veselým  motivem  rozkutálené  zeleniny.  Stejný  potisk  si

můžete  pořídit  třeba i  na  utěrky,  takže vaše kuchyň bude

dokonale sladěná.

Cena na Bonami.cz: sada dvou utěrek 359 Kč, běhoun na

stůl 369 Kč

Které dítě by nemělo rádo sladkosti? Pořiďte mu

do pokoje obří cupcake, který sice není k jídlu, dá

se na něm ale moc příjemně povalovat. Maminky

zase  ocení,  že  potah  sedacího  vaku  ve  tvaru

dortíku se dá snadno vyprat.

Cena na Bonami.cz: 2 299 Kč

Kompletní fotogalerie na téma „bytový textil“

https://www.flickr.com/photos/98365660@N07/sets/72157645556607344/


Kontakt pro média

Michala Gregorová

gregorova.michala@gmail.com

608 817 565
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