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Praha, 2. října 2013 – Začíná na vás s podzimem padat stres z nedostatku nápadů, co koupíte

blízkým pod stromeček? Zkuste na to jít letos chytře. Na Bonami.cz najdete originální doplňky,

které  často  v Česku  nejdou  jinde  sehnat,  jejich  nabídka  se

navíc  neustále  obměňuje.  O  tom,  že  tu  můžete  nakupovat

kdykoliv vás napadne a za příjemné ceny, ani nemluvě.

Originálnější  vázu,  než je  Le Sack od designerského studia

Okholm, byste hledali těžko. Je to totiž sáček, který ale udrží

květiny  stejně  pevně  jako  klasická  váza.  Nechápete,  jak  to

může  fungovat?  Ani  my,  Okholm  totiž  své  tajemství  přísně

střeží. Co ale víme jistě, že tímto dárkem zaručeně zaujmete.

Cena na Bonami.cz: 239 Kč

Máte občas pocit, že vaši blízcí mají povinnosti „na salámu“? Možná že

jen  nemají  ten  správný  salám!  Španělské  designerské  duo  DOIY,

proslulé dnes už téměř kultovními produkty,  přišlo s vtipným nápadem

poznámkových papírků právě v podobě této uzeniny. Stačí jen zakrojit,

zapsat si poznámku, a je to. Cena na Bonami.cz: 269 Kč

Stojíte  uprostřed  rušné  ulice

s obrovskou mapou v rukách, není kam

ji  položit  a  složit  ji  podle  původních

záhybů  je  doslova  hlavolam.  Mapy

Crupmled City jsou vyrobeny tak, aby

se daly jednoduše zmačkat do klubíčka.

Vybrat  si  můžete  z několika  světových  metropolí.  Cena  na

Bonami.cz: 319 Kč



Legendární pštrosí polštář umožňuje pohodlně to

„zalomit“ prakticky kdekoliv. Pokud máte ve svém

okolí  někoho,  kdo  by  potřeboval  trochu  víc

odpočívat,  je  tento dárek ideální  inspirací.  Cena

na Bonami.cz: 1 659 Kč

Čím chceš být, až vyrosteš? Snad každé dítě má na

tuto  otázku  odpověď.  I  když  některá  přání

se v reálném  životě  plní  dost  těžko,  proč  je  dítěti

nesplnit  alespoň  v říši  snů?  Kvalitní  bavlněné

povlečení holandské  značky  Snurk je  potištěno

postavami  v životní  velikosti,  takže  jako  princezna

nebo kosmonaut  může vaše dítko alespoň usínat.

Cena na Bonami.cz: 1 189 Kč

Příroda se pro nás,  stejně jako čas,  stává čím dál  vzácnější.

S hodinkami italské  značky  WeWOOD můžete  mít  kousek

přírody stále u sebe. Jsou totiž vyrobeny netradičně z odřezků

vzácných dřevin, které by jinak skončily v kotli. Hodinky Jupiter

Beige jsou kromě materiálu výjimečné i tím, že mají dva ciferníky

–  třeba  pro  případ,  že  potřebujete  sledovat  čas  na  dvou

kontinentech. Cena na Bonami.cz: 2 689 Kč

Fotogalerie s     kompletní vánoční inspirací > 
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