SPECIÁL děti
1 450 Kč

3 739 Kč

Kolik je hodin? Bojuje váš
student s časem? Nebo nebojuje
a chodí všude zásadně pozdě? Pověste
mu někam, kam je dobře vidět,
opravdu viditelný orloj, stylu interiéru
to jen pomůže! Barevné skleněné
nástěnné hodiny holandského
výrobce, který se výrobě tohoto
sortimentu věnuje už přes 40 let, splní
svou roli dokonale.
Hodiny Rainbow, Nextime, Ø 43 cm,
www. designovehodiny.cz

od 50 Kč

nepořádek
Při průzkumu mezi studenty jsem vyvolala
úsměv na jejich tvářích, když si měli představit,
že nepořádek na jejich stolech by mohl mít
designový šarm. To určitě! T E X T A N A A L A Č K O V A

818 Kč

Pro dokonalý
přehled Úložných
prostor nikdy není dost. Také
víme, že od začátku školního
roku nesmírně rychle narůstá
počet papíru, papírků a strašně
důležitých věcí, které v žádném
případně nesmíme vyhodit. Z nasbíraných
zkušeností zjišťuji, že sebevětší šuplík ve stole
vydrží tak možná jedno školní pololetí. Pořád se ale nic
nesmí vyhodit a já jsem zatím nenarazila na pracovní stůl
s nafukovací zásuvkou... Plastový pořadač Toolbox, design Arik Levy,
33 × 15,5 × 17 cm, www.designpropaganda.com
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1 260 Kč

Odpaďák jako odpadek
Koš Bin Bin je osobitý. Než John Brauer
ztvárnil myšlenku, že výrobek musí
vypadat jako jeho budoucí obsah,
pomačkal asi 300 papírových modelů.
Bin Bin je stohovatelný, z tvrdého
recyklovatelného polyethylenu.
K dostání je v několika barevných
provedeních. Neschovávat pod stůl,
je to škoda, udělejte z něho solitér.
Zaslouží si to, je prostě COOL!
Odpadkový koš Bin Bin, 331 × 330 mm,
polyethylen, www. buydesign.cz

NEVYŽADUJTE VDĚK!

Když nevděčnému potomkovi
pořídíte něco opravdu
kvalitního a hezkého,
nemyslete si, že přestane být
nevděčný. Bude to stále on!

Kč

miluje
Lampa, jako bys ji
nakreslil sám! Bez dobrého
osvětlení si kazíte oči, takže lampičku
u stolu mít musíte. Co takovou?
Jasanové dřevo, transparentní lak,
šedá kovová základna, LED osvětlení.
Výborné technické atributy. Ale co je
přímo okouzlující? Jednoduché obrysy,
hra se siluetou, nostalgický nádech
a zároveň moderní styl. Pokud chcete
originál, tak toto je ideální kousek. Jo
a vyrábí se ve více velikostech. Pracovní
lampa Led-it-be, www. lino.cz

11 979 Kč

Židle co sem sedí
Dřevěná, nastavitelná, otočná,
moderní a zároveň tradiční…. Co
dodat? Člověk, který tráví na židli
většinu svého volného času, ji musí
milovat! Poskytuje totiž veškeré
pohodlí klasické pracovní židle, ale
je přátelská a nevyvolává už předem
hrůzu z uzávěrek a splněných limitů.
Židle Feodor, Ikea

Na otočku nebo navždy?
Kancelářský kontejner z leštěného
hliníku dokonale pohltí všechny
papíry! Díky možnosti otáčení kolem
své osy poskytne nejen spoustu vtipně
přístupného úložného prostoru, ale
díky kvalitním materiálům se dá i velmi
snadno udržovat. Kontejner 360 °,
Magis, www.designpropaganda.com

č

1 397K

Barvy pro pořádek
Podpořte odvahu, hravost, volnost,
vybočte z průměru, otevřete hranice
představivosti. Libovolně
kombinujte velikosti
barevných boxů a nechte
děti, ať se při jejich
kombinaci baví. Je jen na
nich, jestli boxům přidají
nožky či ne.
Boxy Lixhult, Ikea,
cena je za 3 ks.

27 818 Kč

195 Kč

FOTO LIVING4MEDIA.CZ, ARCHIV

Mít hezký

3 490

Nic tuctového! Stereotyp? Ani náhodou! Vytvořte
si vlastní nástěnku. Vyberte si jakýkoliv tvar, kruh, hexagon,
nebo cokoliv, co vás napadne. Bulletin Board, linoleový
povrch s mnohostranným využitím. Jeho instalace je
nesmírně jednoduchá. Materiál je čistě přírodní, omyvatelný,
bakteriostatický, antialergenní a vydrží opravdu dlouho.
Cena podle konkrétní objednávky, www. linoryty-nastenky.cz

NPB

Tvrdá práce! Tvrdost, pevnost
a trvanlivost, to jsou vlastnosti kvalitního
dubového dřeva, ze kterého je vyroben
tento nádherný pracovní stůl Stafa.
Čistá linie, dokonalé zpracování. Splňuje
požadavky moderního designu a zároveň
je nadčasový. Do dvou praktických poliček
uložíte vše potřebné.
Pracovní stůl Stafa, Gazzda, www.lino.cz

Pohodlíčko pro kamaráda Telefon, nejbližší
přítel zřejmě každého studenta, si zaslouží stejný luxus
jako on. Po celém dni stráveném v kapse, pod lavicí, na dně
školní tašky utiskovaný svačinou, zajisté ocení odpočinek ve
stojánku. A co si budeme povídat, iBag je opravdu designová
chuťovka. Ostatně podobný pytel je pro relaxační povalování
ideální i pro lidi... Stojánek na mobil iBag, Invotis, polyester
a elastan, 11 × 9 cm, www. naoko.cz
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