Kam se všemi těmi knížkami?
Praha, 31. července 2013 – Knihy jsou krásné samy o sobě. I když je jen ledabyle navršíte do
sloupečku vedle pohovky, vypadá to velmi intelektuálně a sofistikovaně. Praktické ale takové
ukládání knížek moc není. Pokud tedy doma máte úctyhodnou sbírku knih, ale stylových úložišť
na ně se vám nedostává, nechte se inspirovat těmi z Bonami.cz. Budete překvapeni, jak mohou
funkční věci vypadat stylově!
„Všichni dobře známe takové ty staré působivé knihovny, které se rozprostírají přes celou stěnu
v obývacím pokoji. Do většiny současných interiérů se ale hodí spíše něco odlehčeného a
vzdušného,“ radí interiérová designérka Margaréta Janecová z Bonami.cz.
Jedním z takových kousků je originální police na knihy
Infinity od Bolis Italia. Tu si můžete vytvarovat do
libovolných obrazců, protože její jednotlivé díly jsou
vyrobeny z ohebné oceli. Budete tak doma mít originální
kus nábytku, jaký nemá nikdo jiný. Všechny potřebné
komponenty jsou součástí balení, dál už je to na vás!
Cena na Bonami.cz: 4199 Kč (foto v tiskové kvalitě)

Když už je řeč o vzdušnosti – co působí vzdušněji, než něco, co
vůbec není vidět? Vaše návštěvy budou hodiny obdivovat a luštit
záhadu neviditelných zarážek na knihy od značky Paul
Cocksedge. Až metr knih zůstane díky ní nehybně zarovnaný
bez jakékoli viditelné podpěry. Nechápete, jak to může fungovat?
Designéři jsou tajemní. :)
Cena na Bonami.cz: 1699 Kč (foto v tiskové kvalitě image1 a
image2)

Milovníci přírodních materiálů a nadčasového designu ocení
poličky od studia Das Kleine B. Designéři-truhláři z Hamburku
kladou

důraz

zejména

na kvalitu

materiálu

a

preciznost

řemeslného zpracování. Při pohledu na minimalistické dřevěné
police budete mít pocit, jako by vaše knihy levitovaly na stěně.
Cena na Bonami.cz: od 2519 Kč (foto v tiskové kvalitě image1 a
image2)

Záložka na knihy od značky Paul Cocksedge vypadá „trochu“
jinak než běžné záložky. Možná byste jí tuto funkci na první pohled
ani nehádali. Je nápaditá, vtipná a jen tak ji neztratíte. Pokud
zrovna nic nečtete, nevadí. Ve vašem interiéru se bude vyjímat i
sama o sobě.
Cena na Bonami.cz: 2129 Kč (foto v tiskové kvalitě image1 a image2)
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