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TERASA JAKO OZDOBA ATRAKTIVNÍ NOVOSTAVBY

Funkční, harmonicky a reprezentativně působící objekt 
je skvělou ilustrací toho, jak dokáže volba správné 
terasy pozvednout dům a jeho bezprostřední okolí na 
zcela novou úroveň. Majitelé si ke své moderní stavbě 
vybrali atraktivní a zároveň velice odolná plnoprofilová 
prkna s nadčasovým designem od české společnosti 
WPC – WoodPlastic. Výhodou těchto teras z dřevěného 
kompozitu je dlouhá životnost bez nutnosti pravidelné 
údržby a přirozený vzhled beze změny vlastností prken. 
Ta dokážou bez problémů odolávat běžným nečistotám, 
výrazným změnám klimatu i velkému zatížení. Pro 
povrch kompozitu z řady Forest Plus je typický výrazný 
přírodní vzor v kombinaci s nepravidelným žíháním, které 
umocňuje dojem opravdového dřeva. Světlý barevný 
odstín Cedar pak skvěle ladí jak s okolní zelení, tak 
především s fasádou domu a s dalšími stavebními prvky 
přírodního charakteru.

www.woodplastic.cz

S ÚCTOU K SVĚTLU

Čistotu, eleganci a minimalismus, to vše v sobě snoubí 
produktová rodina ZED českého výrobce interiérových 
svítidel LUCIS. Svítidla podle návrhu designérky Darii 
Podboj rozšiřují již existující stejnojmennou řadu svítidel, 
přináší však její designové zjednodušení a nadčasovost. 

Je pro ně typické decentní zavěšení koule na kabelovém 
závěsu a asymetrické konstrukci z lakované oceli. 
Svítidla ZED mají předpoklady stát se doslova zářivým 
doplňkem interiérů v moderních domech i bytech, 
kavárnách, barech nebo recepcích. Vypadají velmi dobře 
i v rozličných kombinacích a je možné je uchytit i do lišty 
nebo sádrokartonu. Vybrané typy je možné také stmívat 
přes Bluetooth. 

www.lucis.eu

JEŠTĚ VÍCE „ULTIMÁTNÍHO“ DESIGNU

Kombinace čistých minimalistických tvarů s oblíbeným tmavým 
povrchem staví kování Q Ultima na pomyslnou špičku nabídky 
Cobra. Designovou vyspělost a kvalitu kolekce Cobra Q dokládají 
i prestižní mezinárodní ocenění Red Dot Award a German 
Design Award. Základním znamením kolekce Q je dokonalá 
ergonomie bez ostrých hran a hladivý příjemný povrch. Kliky jsou 
vyrobeny z jediného kusu prémiové slitiny Zamac, který zaručuje 
dostatečnou tvrdost, odolnost proti poškrábání a pochopitelně 
i barevnou stálost. Minimalistické tvary předurčují prémiové 
kliky Cobra Q do moderních interiérů a prestižních projektů pro 
náročné klienty.  

www.matekliku.cz


