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светът НА УСПЯЛАТА ЖЕНА

bon voyage 8 фиести в европа
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МОДА от
СТРАНАТА на
ЧУДЕСАТА
дръзки нюанси
в косите
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цена на сп.Максимум
(брой март) и
сп. Story (бр.8): 6 лв.
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андреа, емилия и преслава

идеи за
лесен живот

стил на живот
интериорен
акцент
Проектът Abisko е
вдъхновен от едноименния национален парк в
Швеция. Дизайнерите
от Eumar пресъздават
планинските поточета
и играещата им вода,
а материалът, от който
е изработена мивката
– полимер мрамор, не
изисква грижи, защото

Освен да топли, радиа-

притежава антибак-

торът може да служи и за

териални свойства и

украса. AEON metalart

висока устойчивост.

имат невероятни решения
от неръждаема стомана
– красиви са и функци-

Какво ново
в банята?
Водещи компании в
дизайна не спират да
усъвършенстват банята,
заплашвайки да я превърнат в едно от централните
помещения в дома ни.
Те постоянно предлагат
нови линии и продукти, с
които ни отдалечават със
скоростта на светлината
от идеята, че тя е място
само за бърз тоалет. Съвършените предложения
ни карат да захвърлим
дрехите и да се изгубим
зад запотеното стъкло за
много по-дълго от обичайния всекидневен душ.
Савина Петрова, текст
Roca, KEUCO, фабрики WET, AEON metalart,
Eumar, снимки

Светеща вода? Да, и
то без следи от восък
и часове чистене след
ароматната романтична
вана на свещи. Релакс
и единствено релакс
с hi-tech колекцията,
съчетаваща (макар
и на пръв поглед да
изглежда невъзможно)
електричество и вода.
Хрумването принадлежи
на холандския дизайнер
Jan Puylaert. Светещи
мивки, вани, басейни
с цвят на люляк, ябълка,
фуксия... Италианската
фабрика Wet е събрала
дъгата в своите бани.

W+W на Roca – съчетание на умивалник и тоалетна в един
продукт. Водата от умивалника се използва повторно от
тоалетното казанче, а така се спестяват 25% от водата. Системата е с вграден пречиствател – унищожава бактериите и
неприятните миризми.

онални. Можеш ли да
искаш нещо повече от
един радиатор?
Умното използване на
цвета в банята създава
настроение и провокира
емоция. То може да ви
успокои, или въодушеви.
Сините и зелените нюанси са успокояващи и

Ако мечтаете за извор в банята, италиански-

релаксиращи, жълтото,

ят дизайнер Антонио Було е на една крачка

кафявото, червеното и

пред мечтите ви. Новият смесител Evol на Roca

виолетовото са стимулира-

напомня малък водопад, който обаче, противно

щи. Като водещи новато-

на схващането за огромни количества вода, е

ри в дизайна на банята

икономичен – водният поток е 8 л/мин.

KEUCO прегърнаха идеята
за цвета и я въплътиха в новите си Colorboards. Те са
изработени от лакирано
10-милиметрово специално
закалено стъкло.
Нова интерпретация на мястото на душа
в банята идва от Roca. Душ кабината
Transtube е с уникален напълно прозрачен
параван, наподобяващ стъклена тръба,
без ъгли и рамки, обработена от специалната технология Maxiclean за невероятно
лесно почистване. Тя се отваря автоматично благодарение на вградени сензори и
ви кани да потопите под дъжда – функция
на душ главата. Няма проблем да монтирате Transtube където пожелаете – дори в
средата на просторния централен хол.

Различни разрези и елементи в
баните на KEUCO дават възможност да развихрите въображението за кърпи и аксесоари.
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