Užívejte si jarní atmosféru po celý rok s barevným nábytkem
z Bonami
Praha, 16. března 2017 – Stejně jako příroda sama, i my na jaře začínáme instinktivně přidávat
do našeho života barvy. Do šatníku, do interiéru… Právě barvy totiž dokážou zvednout náladu a
interiér zútulnit. Nemusíte ale spoléhat jen na sezónní doplňky, s barevným nábytkem
z Bonami.cz si můžete jarní náladu užívat po
celý rok.
Konferenční stolek Ragaba Mugo je sice
navržen v minimalistickém moderním stylu,
právě jeho výrazná žlutá barva mu ale dodává
lidskou tvář a rozveselí každý interiér.
Cena na Bonami.cz: 3 559 Kč

Potřebujete vybavit přechodné bydlení, svůj první
byt nebo u vás často

přespává návštěva?

Rozkládací postel a křesílko Paq Bed 2v1 je
přesně

to,

co

hledáte.
Cena na
Bonami.cz: 2 999
Kč
Komoda

Durbas

Style má 4 menší a 3 větší zásuvky, abyste do nich mohli
uložit všechny nezbytnosti a váš interiér nepůsobil přehlceně.
Kombinace minimalistického a hravého vzhledu bude slušet
obývákům, ložnicím i dětským pokojům.

Cena na Bonami.cz: 8 749 Kč
Pohovka pro tři Vivonia Ina vyniká především
svojí krásně mentolovou barvou. Spolehnout se
ale můžete také na kvalitní provedení. Ne
nadarmo je Vivonia jednou z nejoblíbenějších
značek nábytku na Bonami.
Cena na Bonami.cz: 11 699 Kč

Komoda Megamobiliario Amber díky spojení
dřevěného vzhledu s jemnými pastelovými
barvami udělá parádu v seversky laděných
interiérech, ale i v dětském pokoji.
Cena na Bonami.cz: 32 999 Kč

O Bonami
E-shop s nábytkem a bytovými doplňky odstartoval v Česku v lednu 2013. V roce 2014 se rozšířil do
Polska, o rok později na Slovensko a loni také do Rumunska. Bonami je projektem Václava Štrupla
(spoluzakladatele online agentury H1.cz, kterou v roce 2010 s ostatními společníky prodal Ataxu) a
investičního cirkusu Miton. Současným CEO je David Šiška. V roce 2016 dosáhlo Bonami obratu půl
miliardy Kč, pro rok 2017 je v plánu překonat 700 milionů.
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