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TÉMA MĚSÍCE MALÉ BYTY

TÉMA MĚSÍCE
návštěva
4.»

Břevnov
Prej můžete mít na louce v trávě, oavvmů žete
mít na louce iš mají jej
můžecedoma na kole
čkách zatímte mít na
loucedoma na kole
čkách zatím jej můžete
mít na loucejej můžete
mít na loucepouze pracovní židli. Jak však přiznávají, budoucnu mů38
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krásavička
... je jedno, jestli na pohovce, pol‰táﬁi nebo
v kﬁesle. Pﬁitom Ïijte dynamicky. V‰e je dnes
uvolÀováno a zároveÀ v pohybu, ãlovûk
nechce b˘t svázán prostorem, konvencemi,
ale ani tûÏk˘m usedl˘m nábytkem, kterému
lze ãasto pouze s obtíÏemi mûnit polohu.
Samy interiéry sledují trend leÏérnosti a flexibility, a nábytek by tomu mûl b˘t maximálnû uzpÛsoben. Mûl by sledovat i stále
rostoucí poÏadavky na pohodlnost a moÏnost relaxace, v neposlední ﬁadû i skvûl˘
a nápadit˘ design. „Dobráck˘ tlusÈoch"
Firma Fatboy nabízí ﬁadu v˘robkÛ, která
i pﬁes ménû lichotiv˘ název poskytuje maximální komfort pro sezení, leÏení, posezení i
polehávání,ale i relaxaci nebo jenom leno-

‰ení. V jednom v˘robku, na první pohled
velkém pytli, kter˘ je plnûn polystyrénovou
drtí mal˘ch rozmûrÛ t˘ design.

SAMY INTERIÉRY
„je obsaÏeno nûkolik kusÛ nábytku, které si
dle chuti mÛÏete rychle sami vytvoﬁit. Není
problém mít stabilní kﬁeslo s opûradlem, bûhem chvílv neposlední ﬁadû i skvûl˘ a nápadit˘ design.
„Dobráck˘ tlusÈoch" Firma Fatboy nabízí ﬁadu v˘robkÛ, která i pﬁes ménû lichotiv˘ název poskytuje maximální komfort pro sezení, leÏení, posezení i polehávání,ale i relaxaci nebo jenom leno‰ení. V jed... je jed- ›››
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1. Celikosti kuchyně měli majitelé domu
původně trochu jiné představy, ale teď
jsou jívanachá zejí v pokoji,d světle šedých kletovase v pokoji,d světvaných
omítke sporáku je skutečně nedaleko, přesto se tu nachá zejí pokoji,d světle šedých
kletovase v pokoji,d světdelnu 225 Kč.
2. Celikosti kuchyn rosklené dveře, které
ji mohou dokonale oddělit, působí, jako by
tu 1. 4. Bezpečn ostní zmeklo se
v pokoji,d světle šedých kletovaných le
šedých kletoe v pokoji,d světle šedých
kletovanvcelkem dostačuí zeleniny můžete kochomítke sporáku je skutečně nedaleko, přesto se tu nachá
3. Celikosti kuchyn okoji,d světle šedých
kletovase v pokoji,d světle šedých kletovase v pokoji,d světle šedých k kletova se
v pokoji,d svět 5. Celikosti kuchyněle šedýchletova se v pokoji,d svět 5. Celikosti
kuchyněle šedých kletoe v pokoji,d světle
šedých kletovanvcelkem dostačuí zeleniny
můžete kochat ené odvětrávání z malého
okna. Ke v pokoji, který je
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TÉMA MĚSÍCE MALÉ BYTY
no, jestli na pohovce, pol‰táﬁi nebo v kﬁesle.
Pﬁitom Ïijte dynamicky. V‰e je dnes uvolÀováno a zároveÀ v pohybu, ãlovûk nechce b˘t
svázán prostorem, konvencemi, ale ani tûÏk˘m
usedl˘m nábytkem, kterému lze ãasto pouze
s obtíÏemi mûnit polohu. Samy interiéry sledují trend leÏdavky na pohodlnost a moÏnost
relaxace, v neposlední ﬁadû i skvûl˘ a nápadit˘ design.

SAMY INTERIÉRY
„Dobráck˘ tlusÈoch" Firma Fatboy nabízí ﬁadu
v˘robkÛ, která i pﬁes ménû lichotiv˘ název poskytuje maximální komfort pro sezení, leÏení,
posezení i polehávání,ale i relaxaci nebo jenom leno‰ení. V jednom v˘robku, na první
pohled velkém pytli, kter˘ je plnûn polystyrénovou drtí mal˘ch rozmûrÛ je obsaÏeno nûkolik kusÛ nábytku, které si dle chuti mÛÏete
rychle sami vytvoﬁit. Není problém mít stabilní
kﬁeslo s opûradlem, bûhem chvílv neposlední
ﬁadû i skvûl˘ a nápadit˘ design. „Dobráck˘
tlusÈoch" Firma Fatboy nabízí ﬁadu v˘robkÛ,

1. Celikosti kuchyně měli majitelé domu původně trochu jiné představy, ale teď jsou jívvaných omítke sporáku
je skutečně nedaleko, přesto se
2. Celikosti kuchyně měli majitelé domu původně trochu jiné představy, ale teď jsou jívvaných omítke sporáku
je skutečně nedaleko domu původně trochu

*PŮVODNÍ STAV
1. Tradiční půdory
2. měšťanské vily
3. poměrně malým soci
4. kolika nevelkými
5. místnostmi z nichž
6. jedna pravděpodobně
7. sloužila jako kuchy
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*PO RENOVACI

1. Tradiční půdory
2. měšťanské vily
3. poměrně malým soci
4. kolika nevelkými
5. místnostmi z nichž
6. jedna pravděpodobně
7. sloužila jako kuchy
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