Originální svítidla z Bonami.cz umí zářit ve více významech
Praha, 14. ledna 2015 – Lampy, lampičky a jiná svítidla dokáží víc než jen vnést do
interiéru světlo. Při správném rozmístění v prostoru a vhodném výběru tónu světla umí
vytvořit útulnou atmosféru, kde se vy i vaše návštěvy budete cítit příjemně. Originální
svítidla, která najdete na Bonami.cz, navíc fungují jako krásný designový doplněk.
Nevěříte?
Vidíte žárovku smutně visící na kabelu a řeknete
si, že asi čeká na vhodné stínidlo? Dvě německé
designérky viděly něco jiného – příležitost. Chtělo
to jen hodně originality a stylu, aby vznikla
nekonvenční zamotaná svítidla Kraut.
Cena na Bonami.cz: 4 959 Kč
Máte-li rádi nenucený
retro styl, který se ani
po letech neokouká,
pak jste u značky Leitmotiv na správné stopě. Vrchní světlo si
můžete nastavit do požadované výšky, takže se stojací lampa hodí
nejen ke čtení u krbu, ale i k nasvícení celého pokoje.
Cena na Bonami.cz: 4 990 Kč
Svítidla Muno rozzáří váš domov i ve chvíli, kdy zrovna nesvítí.
Design dvou belgických návrhářů
totiž

spočívá

v

živých

barvách,

veselých tvarech a hravých detailech,
které vás přesvědčí, že život je
krásný!
Cena na Bonami.cz: 2 399 Kč

Beton, dřevo, sklo nebo porcelán. To jsou materiály, které ve spojení
s jednoduchými liniemi vytváří strohý a syrově nádherný design. Stolní
lampa od značky Serax vynikne jako kontrastní solitér v útulném interiéru i
jako dokonalá tečka v industriálních prostorech.
Cena na Bonami.cz: 1 389 Kč

Futurismus a něžnost. Nejdou vám tato dvě slova
dohromady?

Designéři

značky

Emporium

vás

o harmonii zdánlivých protikladů přesvědčí svými lampami.
Cena na Bonami.cz: 10 850 Kč

Svítidla značky Azzardo jsou symbolem dostupného luxusu. Nesmrtelný
tandem čistého designu a ladných tvarů dělají z nástěnného svítidla
Edison doplněk s velkým „D“.
Cena na Bonami.cz: 2 844 Kč

Více

svítidel

najdete

v rozsáhlé

https://www.flickr.com/photos/98365660@N07/sets/72157650138072286/
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