Vaše knížky si zaslouží netradiční knihovnu
Praha, 29. července 2015 – Co se vám vybaví, když se řekne „knihovna“? Nic originálního?
Chyba lávky. Současní designéři se rádi pouští do navrhování netradičních úložných prostor pro
knížky.
„Úpadek obliby televizních stěn jako by předpověděl konec televizní éry, který vystihuje životní
styl dnešní mladé generace. Zato knihy jsou i přes nástup ebooků věčné, proto knihovny čím dál častěji přebírají roli
dominantního

prvku

obýváku,“

shrnuje

aktuální

trendy

interiérová designerka Bonami.cz Margaréta Švecová. Máte-li
odvahu a rádi sbíráte pochvaly od návštěv, vyberte svým
knížkám originální domov.
Pokud jste pyšni na svoji sbírku knih, nechte ji také patřičně
vyniknout v krásné knihovně Lego s barevnými boxy. Kromě
knížek unese i nejrůznější dekorace a další maličkosti.
Cena na Bonami.cz: 8 489 Kč
Od nekonečného lenošení na pohovce vás nemusí vyrušit
ani touha zajít si do knihovny pro pěknou knížku. Pohovka
Libreria totiž skrývá police po obou stranách pod opěradly.
Stačí se tedy jen trochu natáhnout…
Cena na Bonami.cz: 22 990 Kč

Úložné rámy Rachetta jsou nejen zajímavým, ale také
praktickým

interiérovým

doplňkem. Díky elastickým

páskám pohlídají vaše knihy, časopisy nebo třeba šperky
a ještě u toho zvládnou krásně vypadat.
Cena na Bonami.cz: 2 989 Kč

K vytvoření útulného domova stačí jen pár drobných, dobře
zvolených dekorací. Přesně to splňují třeba zarážky na knihy od
německé značky Boltze. Pohlídají vaše knihy a navíc ladí
s každým stylem.
Cena na Bonami.cz: 649 Kč

Designový

stojan

Karup

respektuje

skandinávský

minimalismus a rafinovanost. Ctíte-li podobné hodnoty, pak
to v něm vašim knihám bude více než slušet.
Cena na Bonami.cz: 3 390 Kč

Že podle vás krása knížek nejlépe vynikne sama o sobě? Pak
se vám bude líbit police Houdini Pink od Rafevi. Je totiž skoro
neviditelná, a přesto unese až 5,5 kg literatury.
Cena na Bonami.cz: 599 Kč

Kontakt pro média
Michala Gregorová
gregorova.michala@gmail.com
608 817 565
www.nejsmeagentura.cz

