Šetřete místem. Nechte doplňky levitovat!
Praha, 3. března 2014 – Toužíte pořídit si do bytu něco nového, ale už opravdu není kam?
Bojujete o každý kousek místa na zemi? Anebo jen máte rádi věci, které jsou tak trochu
postavené na hlavu? Závěsné doplňky do bytu by mohly být odpovědí na všechny tyto
požadavky. Originální dekorace, které „popírají“ gravitační zákony, najdete na Bonami.cz.
Kdo by nesnil o tom, mít při vaření po ruce
bylinkovou zahrádku? Bez ohledu na to, jak je
vaše kuchyň řešená, se sny mohou stát realitou.
Létající květináče Boskke jsou zavěšené ze
stropu, takže kořeny bylinek nebo květin jsou
nahoře a listy visí dolů. Netrapte se tím, jak to
funguje, zkuste se spokojit s faktem, že rostlinám
se líbí, když jde voda rovnou ke kořenům.
Cena na Bonami.cz: od 369 Kč, fotogalerie zde
Kam schovat kolo v bytě bez sklepa nebo garáže? Odpověď zní: kamkoli! Tedy v případě, že
vlastníte geniální držáky na kolo Cycloc. Jejich genialita spočívá v nenápadnosti a
jednoduchosti upevnění na zeď. Nevyžadují
skoro žádné místo a navíc i pěkně vypadají. Tak
proč si ze zavěšeného kola neudělat něco jako
originální uměleckou instalaci?
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Trápí vás doma spousta kabátů, které dalšími vrstvami rostou do
obřích rozměrů? I zdánlivě nevyužitelné prostory můžete využít pro
provazové věšáky Wardrope od známé značky Authentics. Na
pevném lanu, které ukotvíte do stropu, jsou čtyři posouvatelné háčky,
které si můžete nastavit do požadované výšky.
Cena na Bonami.cz: 2 289 Kč, fotogalerie zde
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K samolepkám stromů Forest Friends Tree dostanete i dva
háčky, takže můžete větve využít jako netradiční a vtipný věšák.
Prostě hodně parády s minimálními nároky na prostor.
Cena na Bonami.cz: 2499 Kč, fotogalerie zde

Dost bylo praktických doplňků, teď přijde něco
vyloženě pro radost. Závěsnou dekoraci Olephants
Pink od dánské značky Flensted Mobile pověste
přímo nad dětskou postel a využijte její relaxační
účinky. Sloni zavěšení na šňůrkách se díky cirkulaci
vzduchu vesele prohánějí prostorem.
Cena na Bonami.cz: 559 Kč, fotogalerie zde

O Bonami.cz
Bonami.cz každý den představuje originální kolekce designérů a značek z oblasti nábytku a bytových doplňků.
Představené produkty je současně možné po omezenou dobu koupit online za zvýhodněnou cenu. Cílem je oslovit
zákazníky, kteří se chtějí obklopit pěknými a současně funkčními věcmi, ale aktuální nabídka českých prodejců je

neuspokojuje. Pro designéry je Bonami šancí ukázat své originální výrobky lidem toužícím po nápaditém a kvalitním
bydlení. www.bonami.cz
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