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CO ZMŮŽE DOTYK

Jemný dotyk… a je světlo! „Modře podsvícený bod 
uprostřed matného skleněného rámečku novinkového 
vypínače ITOUCH určuje kontaktní plošku pro ovládání 
interiérového osvětlení. Stačí pouze jemný dotyk prstu 
směřovaný na tento bod a svítidla se v ten okamžik 
probudí k životu,“ říká Lenka Vodicová, vedoucí marketingu 
společnosti OBZOR Zlín, která nové dotykové vypínače 
ITOUCH uvedla na český trh, a pokračuje: „Zároveň se 
modrá barva podsvícení rázem přemění na světle fialkovou, 
která indikuje stav zapnuto. Pokud tedy například budete 
potřebovat vyměnit nefunkční žárovku, jediným pohledem 
si ověříte, zda je vypínač skutečně vypnutý.“ Skleněný 
rámeček nabízí dvojí barevné provedení i možnost 
dvou kontaktních bodů pro ovládání více světel jedním 
vypínačem. Díky matnému provedení se navíc budete moci 
rámečku dotýkat bez obav ze zanechání nežádoucích otisků. 
Novinka vypínač ITOUCH je k dispozici v ceně od 2 231 Kč.

www.domovnivypinace.cz
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ELEGANCE BÍLÉ S KONTRASTEM ČERNÉ

Kouzlo elegance bílé barvy dveří CLARA je možné vy-
stupňovat využitím černých nebo hliníkových kontrast-
ních prvků. Výrobce MASONITE umožňuje vložení čer-
ného nebo ALU rámečku prosklení, který je vlepený bez 
použití hřebíčků. Kombinovat se dají i černé kliky s čer-
nými panty. Tvrzený třívrstvý lak HQ v polomatném po-
vrchu vnese do interiéru punc nadčasovosti a elegance. 
Dveře CLARA je možné si zvolit buď plné zcela hladké, 
nebo s profilováním v designu Quatro (horizontální pro-
filace), Bordeaux (vertikální linie), Dakota (čtvercové tva-
ry) a Tampa (obdélníkové profilování).

www.masonite.cz

PURISMUS A PROSTÁ ELEGANCE 

Kaldewei uvádí na trh novou koupací vanu CLASSIC 
DUO OVAL. Moderní panel umožňuje postavit vanu 
zcela volně v prostoru. Panel ve čtyřech různých 
barvách: v černé, černé matné, alpské bílé a alpské 
bílé matné propůjčuje klasické eleganci volně 
stojící vany puristický design. Kompaktní panel je 
vyroben z polyuretanu bez viditelných svarů, díky 
čemuž dělá skvělý dojem ze všech stran. Panel je 
kompletně recyklovatelný. Vnitřek vany je vyroben 
z kvalitní a udržitelné smaltované oceli. Volitelně 
lze jeho povrch opatřit KALDEWEI Perl-Effektem 
a také protiskluzovou úpravou antislip a celoplošný 
antislip.

www.kaldewei.cz

KOMPOZITNÍ PRKNA PRO PŘIROZENÝ VZHLED 
DŘEVĚNÉHO POVRCHU   

Nová prkna Natur Plus od českého výrobce kompozitního 
dřeva, společnosti WPC – WoodPlastic, disponují 
atraktivním vzhledem, mimořádnou odolností a dlouhou 
životností s minimální potřebou údržby. Jsou zdravotně 
nezávadná a stoprocentně recyklovatelná, neobsahují 
PVC. Plnoprofilová prkna Natur Plus jsou nabízena ve 
třech různých barevných odstínech: elegantní inox, 
hřejivý palisandr a luxusní teak. Speciální pigmenty 
použité při výrobě zaručují stálobarevnost prken. 
V případě Natur Plus byla aplikována nerovnoměrná 
pigmentace s jemným žíháním, která zvýrazňuje 
přirozený vzhled dřevěného povrchu a zároveň je velmi 
praktická, protože na terase nejsou tolik vidět případné 
nečistoty. Společnost WPC – WoodPlastic vyrábí prkna  
ve své továrně ve středočeských Bukovanech. Za dobu 
své existence realizovala zakázky přesahující plochu  
500 000 m² a uspěla na těch nejnáročnějších trzích  
ve více než třiceti zemích světa. 

www.woodplastic.cz

IDEÁLNÍ SUBSTRÁT PRO ZELENÉ PLÍCE 
DOMÁCNOSTI

Substrát Seramis® je vysoce nasákavý expandovaný 
granulát, který se vyrábí při vysokých teplotách 
z westerwaldského jílu.

Do Seramisu lze zasadit nebo přesadit všechny pokojové 
rostliny, ale i balkonové květiny nebo bylinky. Stabilní 
fyzikální struktura umožňuje dlouhodobé pěstování bez 
přesazování a vysoká nasákavost prodlužuje interval mezi 
zálivkami na tři týdny až měsíc.

www.seramis.cz

TITAN NA HRANĚ MINIMALISMU

Estetická čistota a přímé linie, to jsou pojmy, které 
v interiérovém designu vnímáme stále častěji. Cobra 
Aphrodite je výjimečná v tom, že dochází až na hranici 
minimalismu. Pečlivé zpracování hran a jemné probrání 
zadní části kliky zajistí příjemný úchop, díky čemuž 
můžeme opustit jistotu oblých tvarů. Subtilní Aphrodite 
tak může nabídnout estetiku pohledově zcela rovné 
kliky vhodné do moderních až industriálních prostor. 

Matný titanový povrch kliky vychází vstříc současnému 
trendu tmavých a černých kování. Aby byl soulad 
se stylem interiéru dokonalý, volit je možné i méně 
dominantní variantu s povrchem matného niklu. 

www.matekliku.cz


