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Spojenie zelenej farby a prírodných tónov 
je nám všetkým dôverne známe z prírody.

Dizajn stredomorského interiéru využíva 
predovšetkým teplé prírodné a zemité tóny.

Vďaka interiéru v alpskom štýle 
si môžete kúzlo romantickej horskej 
chalupy vychutnávať každý deň.

2424

Pastelové farby sú nadčasové, 
nevtieravé a vytvárajú pohodovú 
atmosféru.

Silné kontrasty 
vnášajú do každého 
príbehu napätie.

70. roky – dizajn v znamení výrazných 
farieb a rozvoľnených línií.
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ZARIADENIE BYTU JE VŽDY ODRAZOM AKTUÁLNEJ DOBY

Moderné štýly využívajú prvky zo Škandinávie, Ďalekého východu či industriálnych 
prvkov odkazujúcich na staré továrenské budovy, zároveň sa však nevzdávajú ani 
aktuálnych, moderných farieb. Výsledkom sú potom kreatívne nápady pre váš domov. 
Naopak elegantné štýly, tie sú overené a odskúšané a stále patria medzi klasiky,  
ale zároveň sa nemusíte báť ani ich modernej interpretácie. Tajomstvo ich úspechu 
spočíva v nadčasovo krásnych komponentoch, kombinovaných s tradičnými prvkami, 
o ktorých sa už dávno vie, že nestarnú. 

A na aké trendy sa môžeme tešiť v blízkej budúcnosti?

Zo zmesi kultúr, nekonvenčných koncepcií bývania a veľkej dávky individualizmu 
vznikajú mimoriadne kreatívne, štýlové interiéry s úžasne jedinečným charakterom.

Presvetlená zimná záhrada ponúka jedinečnú 
možnosť rozšíriť dom o ďalší obytný priestor.

Ako deti rastú, rozvíja sa aj ich osobnosť a predstavy, 

zároveň sa menia ich potreby. V závislosti na tom 
sa musí prispôsobovať aj ich izba a jej vybavenie.

Bývanie v minimalistickom štýle 
rozhodne nemusí vyzerať 
nudne a sterilne.

Aktuálnu dostupnosť a ceny nájdete 
na www.bauhaus.sk, prípadne 
kontaktujte zákaznícku podporu  
+421 222 211 311 alebo sa informujte 
priamo v našom odbornom centre. 
Všetky produkty je možné objednať. 
Dodanie do 5 týždňov.

Vining  
Ivy

Digital 
Lavender
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Malá miestnosť zostane 
malou, úzka úzkou  
– bez stavebných úprav  
na tomto fakte nič 
nezmeníte. Pomocou 
vhodne zvolenej výmaľby 
však môžete významne 
ovplyvniť vizuálny dojem 
z interiéru a opticky tak 
zmeniť jeho veľkosť, výšku 
či šírku. Správne zvolená 
farba tiež urobí priestor 
oveľa útulnejším.  
Poradíme vám, aké triky 
môžete pri výmaľbe 
interiéru využiť.

ZNÍŽENIE

Miestnosť s vysokými stropmi 
bude vyzerať nižšia a zároveň  

útulnejšia, keď strop vymaľujete 
tmavým a steny zase svetlým 

farebným odtieňom.

ROZŠÍRENIE

Aby ste úzkej miestnosti 
dodali dojem väčšej šírky, 

natrite čelnú stenu  
a strop tmavšou farbou než 
oproti sebe sa nachádzajúce  

bočné steny.

ZVÝŠENIE

Svetlý strop v spojení  
s tmavými stenami opticky 
pretiahne nízke miestnosti 

smerom nahor.

ZMENŠENIE

Tmavé, výrazné farby 
vytvárajú dojem bezpečia  

a tepla domova. Veľké 
miestnosti preto vymaľujte  
v tmavších odtieňoch, budú 
pôsobiť menšie a útulnejšie.

VYTVORENIE HĹBKY

Svetlo vymaľovaná stena 
naproti vchodu dodá 

napríklad malej chodbe 
alebo kúpeľni dojem väčšej 

hĺbky.

ZVÄČŠENIE

Svetlé farby navodia  
aj v menšej miestnosti 
dojem priestrannosti.  
Aby ste zvýraznili stenu  
s oknami, vyberte náter  

s o trochu tmavším 
odtieňom.

STREŠNÁ ŠIKMINA

Aj miestnosti so strešnou 
šikminou môžu pôsobiť 

vzdušne. Čelné steny interiéru 
vymaľujte tmavšou farbou, 

vnútornú stenu vo svetlejšom 
odtieni a šikminu natrite 

ideálne bielou farbou. 

FARBY MAJÚ

Vhodne zvolená farebná výmaľba dokáže
interiér zútulniť a opticky zmeniť jeho priestor

Dodajte interiéru správnu atmosféru:

VEĽKÚ MOC
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CESTY K POŽADOVANÉMU FAREBNÉMU  
ODTIENU

1. Pomocou našich sád vzorkovníkov.
V miešacom centre swingcolor® nájdete vzorkovníky s rôznymi 
odtieňmi, intenzitami a harmóniami farieb. Takto je úplne 
jednoduché požadovanú farbu nájsť a na základe jej kódu nechať 
namiešať.

2. Pomocou spektrometra.
Požadujete presne tú farbu, ktorá zodpovedá vami prinesenej 
predlohe? Žiadny problém! Spektrometer úplne presne zmeria 
farebný odtieň vašej predlohy a nastaví ho. Tento farebný odtieň 
potom dostanete namiešaný na okamžitý odber. Dbajte prosím na to, 
aby mala vaša farebná predloha rovný povrch a bola nepriesvitná.

SIVÉ OBALY 
PRE UDRŽATEĽNÚ PRÍRODU
Myslite s nami na ochranu životného prostredia. 

Disperzné farby našej značky swingcolor® sú teraz  
v sivých recyklovaných vedrách.

I00%
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MODRÝ ANJEL
Certifikované výrobky s environmentálnou značkou Modrý anjel 
(Blauer Engel) prinášajú zvýšenú ochranu zdravia a životného 
prostredia a sú tak ideálne na použitie v domácnostiach.

VYROBENÉ Z OBNOVITEĽNÝCH SUROVÍN
Oleje swingcolor® sú vyrábané z obnoviteľných surovín  
a prispievajú tak k ochrane životného prostredia.

LAKY A LAZÚRY BEZ ROZPÚŠŤADIEL
Vybrané akrylové laky a lazúry swingcolor® vďaka technológii 
HydroPlus neobsahujú rozpúšťadlá, a sú tak obzvlášť vhodné  
pre obytné priestory.

BEZ ROZPÚŠŤADIEL, ZMÄKČOVADIEL  
A KONZERVAČNÝCH LÁTOK
Rad ocenených farieb swingcolor® nie je zaťažený rozpúšťadlami, 
zmäkčovadlami ani konzervačnými prostriedkami.

PROFI MIEŠACIE 
CENTRÁ FARIEB
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Rodinnú
a útulnú

atmosféru
zaistia rôzne

odtiene hnedej,
doplnené

o sivú
a krémovú.
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Zima už klope na dvere a z kozubových kachlí sála príjemné 
teplo. V takej chvíli sa len ťažko odoláva túžbe zababušiť  
sa do hrejivých kožušín a vlnených diek.

Z interiéru v štýle chalupy na vás dýchne atmosféra 
pohodovej zimnej dovolenky na horách. Kúsok horskej 
atmosféry si môžete preniesť aj k sebe domov a ani pritom 
nemusíte mať výhľad na hory. Pre také bývanie nie je 

prekážkou nadmorská výška, zemepisná šírka či ročné 
obdobie. Autentickú atmosféru vám zaručí predovšetkým 
drevo v hlavnej úlohe, prírodné farby a útulné, mäkké svetlo. 
V novom poňatí však štýl chalupy upustil od rustikálnosti. 
Prezrite si štýlový interiér v modernom prevedení. 
Prináša so sebou elegantné trendy, ktoré v ničom 
neuberajú na útulnosti.

kúzlo chalúp
Elegantné

27160091
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1. Vankúš

rozmery: 45 x 45 cm, dlhý chlp, rôzne farebné prevedenia

napr. 27160091 15,95

2. Stolová lampa Gala

E27 / G9, 40 W / 8 W, svietidlo v tienidle aj nohe lampy, prevedenie: 
kov, textil, farba: čierna, zlatá, rozmery: ∅ 25 x v 47 cm, bez zdrojov, 
na objednávku

26524074 38,95

2

Prírodné drevo, kožušiny,
izbové rastliny a praskajúci
oheň v kozube – vďaka interiéru
s prírodnými materiálmi si môžete
kúzlo romantickej horskej chalupy
vychutnávať každý deň.

Vďaka niekoľkým
nepriamym, teplým

svietidlám zaistíte
útulnú atmosféru,
ktorá vás prenesie

do hrejivého prostredia
horských chalúp.

Palivové drevo, zrovnané
v praktickom výklenku určenom

práve na tento účel, dodá
interiéru na autentickosti.

26524074
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1. Kulkas zamiolistý, Zamioculcas

∅ kv. 24 cm, výška vzrastu: 60 – 100 cm, atraktívna  
a nenáročná rastlina pre svetlé stanovištia bez 
priameho slnečného svitu

78929041 45,-

2. Dekoračná kožušina

100 % kravská koža, rôzne druhy a farby, rozmery:  
2 – 5 m2, z južnej Ameriky = top kvalita  
od preverených farmárov s EÚ certifikátom

napr. 25890541 od 109,-

2

1

3

SÚHRA PRVKOV  
V ŠTÝLOVEJ HARMONII

Najväčšie kúzlo štýlu sa skrýva v atmosfére 
spoločnej zimnej dovolenky s priateľmi.  
V centre diania stojí veľký jedálenský stôl  
a spoločné posedenie na okolitých laviciach 
zútulňujú kožušiny. Komu by sa potom 
chcelo od stola? Stačí sa však presunúť na 
pohovku pred kozubové kachle a kúzlo je 
späť. Pohovka s mäkkými vankúšmi  
a hrejivými dekami z pleteniny, vlny alebo 
kožušiny k pohodliu neodmysliteľne patria.

SPOJENIE ŠKANDINÁVSKÉHO ŠTÝLU  
S ALPSKOU ROMANTIKOU

Pri pomyslení na klasický štýl chalupy 
sa vám celkom iste vybaví masívna 
drevená skriňa, motívy prírody, kárované 
textílie. V modernom poňatí sú však 
tieto prvky doplnené o priame línie 
a luxusné doplnky, ktoré v priestore 
vytvárajú štýlový kontrast. Hravú 
romantiku chalupy štýlovo „narušuje“ 
nábytok v škandinávskom štýle s čistými, 
jednoduchými líniami.

Pohovka je súmerne rámovaná konferenčným
stolíkom a dvoma drevenými stolíkmi, na ktorých
sa vynímajú štýlové stolové lampy.

Zariaďte si interiér v modernom štýle chalupy 
a preneste si nádhernú horskú atmosféru  
do svojho bytu

78929041

25890541

24654975
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3. Stolík Aspen

olejovaný dub, silná dyha, v 3 rôznych veľkostiach,  
napr. rozmery: 51 x 48 x 53 cm, na objednávku

24654975 179,-

4. Obraz na skle

rozmery: 125 x 50 cm, motív lesa

28503459 62,-

5. Obraz na plátne

rozmery: 100 x 75 cm, motív jazera

25653513 34,50

6. Swingcolor vnútorná matná farba Simply 2,5 l

už namiešaná farba, vysoko kryvá, paropriepustná, 
znížená náchylnosť k bielym škrabancom a ryhám 
vďaka mierne hrubému povrchu, rôzne farebné 
odtiene, 1 I vystačí cca na 10 m2

napr. 26176572 19,95

4 5

INŠPIRÁCIA PRÍRODOU

Celkový dizajn treba podporiť tými správnymi farbami. Hlavné slovo 
tak dostávajú jednoduché a moderné odtiene. Základný tón udávajú zemité hnedé tóny a odtiene sivej a starobielej. 
Harmonický celok potom dopĺňajú ojedinelé zlaté a tmavozelené akcenty, napríklad na vázach, svietnikoch alebo svietidlách. 
Okrem hrejivých tónov tak interiér získava aj nádych luxusu. Farebne zladiť môžete aj bytový textil – štýlovou kombináciou sú 
napríklad sivé vankúše a krémové kožušiny na pohovke.

Kravská koža pred kozubovými kachľami
stelesňuje klasický alpský štýl, ktorý
dopĺňajú jednoduché farby a elegantný
nábytok.

6

2

28503459 25653513

26176572
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 NÁLADOVÉ OSVETLENIE

V chalupách predtým vytváral útulnú atmosféru 
oheň v kozube a sviečky. Dnes rovnakú úlohu plnia 
stmievateľné LED a vláknité žiarovky, ktoré môžete 
pohodlne ovládať cez mobilnú aplikáciu.

SVÍTIDLA

1. Závesné Maserlo

E27, 2x max. 60 W, prevedenie: oceľ, textil, farba: 
čierna, zlatá, rozmery: š 100 x h 25 x v 110 cm,  
bez zdrojov, na objednávku

24294672 136,-
2. Bodové

3-spot, E14, 3x max. 40 W, prevedenie: oceľ, farba: 
čierna, zlatá, rozmery: š 55 x h 10 x v 18 cm,  
bez zdrojov

25128729 52,-
3. Závesné Hornwood

E27, 3x max. 60 W, prevedenie: oceľ, drevo, farba: 
čierna, krémová, hnedá, rozmery: š 78 x h 21 x v 110 cm, 
bez zdrojov

27071634 123,-
4. Nástenné Townshend

E27, max. 60 W, prevedenie: kov, drevo, farba: hnedá, 
čierna, rozmery: š 19 x h 6,5 x v 21,5 cm, bez zdroja

25662209 27,90

SMART HOME

7. Hue Bridge*

spája telefón a až 50 svietidiel Philips Hue, ovládanie pomocou aplikácie v mobile alebo tablete, môžete 
spárovať svietidlá so systémami Amazon Alexa, Apple HomeKit a Google Assistant a ovládať osvetlenie 
pomocou hlasu, rozmery: 9 x 9 cm, montáž na stenu

26010740  
8. LED žiarovky Hue Filament*

E27, E14, GU10, 5,5 – 9,5 W, 300 – 806 lm, 2200 – 6500 K, stmievateľná, žiarovku môžete ovládať 
bezdrôtovo, ak ju pripojíte k Philips Hue Bridge

26956057 / 26967615 / 26971847  
9. LED štartovacia sada vr. Hue Bridge*

E27, 9 W, 806 lm, 2700 K, stmievateľné, sada obsahuje: 3x LED žiarovku, 1x Hue Bridge, 1x diaľkové 
ovládanie, 1x napájanie, 1x sieťový kábel Ethernet

26974509  

LED VSTAVANÉ BODOVÉ SVIETIDLÁ

5. Tedo

GU10, 3x 5 W, 3x 400 lm, 3000 K, prevedenie: matný nikel, 
naklápacie, stmievateľné, ∅ 80 mm, životnosť 15000 hod.

24634205 59,90/ sada 3 ks

6. Vali

3x 5,5 W, 3x 680 lm, 3000 K, prevedenie: kov, naklápacie,  
∅ 90 mm, inštalačná hĺbka 45 mm, výrez 68 mm, IP65, 
životnosť 30000 hod.

28463401 43,-/ sada 3 ks

4

5

7 9 108

6

2
1

3

Svietidlá s industriálnym
nádychom prinesú
do vášho interiéru
príjemné a teplé
farby svetla.

Nie všetko musí byť
rustikálne.

Dodajte interiéru
nádych moderny

s dizajnovými kúskami.

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

10. Asfora

hranatý dizajn, ideálny pre všetky 
moderné interiéry, široká ponuka 
prístrojov (vypínače, zásuvky), farba: 
biela, krémová, antracit, napr.:

vypínač jednopólový r. 1, kompletný

25686944 od 2,49

*Aktuálnu cenu nájdete na www.bauhaus.sk, prípadne kontaktujte zákaznícku podporu +421 222 211 311.

24294672

25128729

25662209

27071634

24634205

28463401

26010740

26956057

26974509

25686944



PLNÝ ŽIVOTA!

Objavte dokonalú krásu v nedokonalosti!  
Vybavenie prírodnými materiálmi znamená 
akceptovať a oceniť aj drobné nezrovna-
losti. Či už je to žilkovanie, zárezy alebo 
diery. V prírodnom štýle je dovolené ukázať 
materiály tak ako ich vytvorila príroda.

11

SVIETIDLÁ

11. Závesné Savoy

E27, 2x max. 60 W, prevedenie: kov, farba: zlatá, 
rozmery: ∅ 28,5 x 110 cm, bez zdrojov

20973313 113,-

12. Závesné Mongu

E27, max. 60 W, prevedenie: drevo, kov, farba: hnedá, 
rozmery: ∅ 19 x v 110 cm, bez zdroja, na objednávku

26972664 44,-

13. Závesné Lubenham

E27, max. 28 W, prevedenie: kov, farba: čierna, 
rozmery: ∅ 30 x v 110 cm, bez zdroja

27075104 37,90

14. Závesné Claverdon

E27, max. 40 W, prevedenie: ratan, oceľ, farba: 
svetlohnedá, rozmery: ∅ 18 x v 110 cm, bez zdroja

26986656 37,90

 

15. Stolička tík

masívna, bez povrchovej úpravy, každá stolička je jedinečná, 
rozmery: ∅ 28 x v 40 cm, na objednavku

25026735 65,-

16. Stolová doska s nesámovanými hranami

masívny dub, rustikálny vzhľad, olejovaný povrch, rozmery:  
d 2000 x š 800 x hr. 26 mm

27156780 169,-

17. Šplhavnica zlatá, Epipremnum aureum

výška vzrastu: 30 – 120 cm, nenáročná popínavá a previsnutá 
rastlina, pre slnečné až polotienisté stanovištia

79155247 4,99

18. Osmo Top olej na drevo 500 ml

rôzne odtiene, na úpravu nábytkových plôch a kuchynských 
pracovných dosiek z masívneho alebo lepeného dreva, ktoré 
prichádzajú do priameho styku s potravinami, bezpečný pre 
potraviny, testované v súlade s normou EURO EN1186

napr. 15097788 31,70

19. Nástenný regál

kovový, farba: čierna, rozmery: ∅ 55 x h 12 cm

29534823 38,50

16

11 12 13 14

18

17

19

Inšpirované exotikou, 
kreatívne interpretované, 
fantasticky zladené.

15

29534823

79155247

25026735

15097788

27156780

20973313 26972664 27075104 26986656
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SVIETIDLÁ 

1. Závesné Carlton 1

E27, max. 60 W, prevedenie: kov, farba: čierna, medená, 
rozmery: š 38,5 x v 150 cm, bez zdroja

25540147 139,-

2. Závesné Lubenham

E27, 3x max. 28 W, prevedenie: oceľ, drevo, farba: 
čierna, hnedá, rozmery: š 90 x h 20 x v 110 cm,  
bez zdrojov

27075113 149,-

3. Závesné Truro

E27, max. 60 W, prevedenie: oceľ, farba: medená, 
rozmery: ∅ 37 x v 110 cm, bez zdroja

22913351 59,-

4. Závesné Oilella

E27, 3x max. 40 W, prevedenie: kov, sklo, farba: dymový 
efekt čiernej a hnedej, rozmery: š 95 x h 19 x v 110 cm, 
bez zdrojov

28868431 149,-

5. Závesné Anastasia 

E27, max. 60 W, prevedenie: oceľ, textil, farba: hnedá, 
rozmery: ∅ 44,5 x v 108 cm, bez zdroja

27890404 97,-

6. Závesné Apolo 

E27, max. 10 W, prevedenie: kov, farba: čierna, zlatá, 
rozmery: ∅ 40 x v 110 cm, bez zdroja

27891522 68,-

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY 

9. Séria Tango

klasický nadčasový dizajn, široká ponuka prístrojov (vypínače, 
zásuvky, rámčeky), farba: dymová sivá, napr.

vypínač jednonásobný r. 1, kompletný 
27710900 + 27710928 + 27660087 8,23

dvojzásuvka  27710955 8,15

10. Séria Logi

široká ponuka prístrojov (vypínače, zásuvky), farba: grafit, napr.:

vypínač jednonásobný r. 1, kompletný 
25688719 + 25683839 4,80

dvojzásuvka pootočená  
26949066 6,99

1 2 3 4

Minimalistický dizajn,  
maximálna útulnosť.

5

6

7

8

7. Stojacia lampa Parella

E27, max. 40 W, prevedenie: kov, 
drevo, farba: čierna, hnedá, rozmery: 
š podstavca 76 x v 152 cm, bez zdroja

26287553 69,- 

8. Stojacia lampa Chester

E27, max. 60 W, prevedenie: kov, 
farba: zlatá, hnedá, rozmery:  
∅ 60 x v 135,5 cm, bez zdroja

26141598 119,-

9

10

25540147

27075113

22913351

28868431

27890404

27891522

26287553 26141598

27710900

25688719
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TAPETY

17. Vliesová tapeta

rola: 10,05 x 0,53 m,  
farba: béžová, 3D efekt, 
umývateľná

28776765 23,95

18. Vliesová tapeta

rola: 10,05 x 0,53 m,  
farba: čierno-zlatá, motív 
listov, umývateľná

29241318 19,95

DEKORÁCIE

13. Obraz na skle

rozmery: 120 x 80 cm, motív plachetnice

30155855 99,-

14. Hodiny

∅ 73 / 76 cm, materiál: MDF,  
na batériu 1x AA 1,5 V, bez batérie

28483764

manege 49,-
28638148

grand central london 49,-

15. Drevený box

3 rozmery, jedľové drevo, s praktickou 
rukoväťou aj bez, mozaikový vzor  
na jednej strane

26996877 24 x 14 x 13,5 cm 9,45

27422454 32 x 22 x 13,5 cm 12,35

26999016 31 x 19 x 32 cm 13,99

16.  Regál na víno

rozmery: š 13,5 x h 12,5 x v 53 cm, 
prevedenie: kov, na 6 fliaš

29196083 32,80

KUSOVÝ KOBEREC

19. Roxa

farba: tmavomodrá, zlatá, motív listov

rozmery: 80 x 150 cm

29230741 29,-
rozmery: 120 x 160 cm

29220991 49,-

ZÁVESY

11. Záves s okami

rozmery: 135 x 245 cm, farba: biela, strieborná,  
100 % polyester

23814837 14,95

12. Zatemňovací záves s okami

rozmery: 140 x 300 cm, farba: béžová,  
100 % polyester

23813807 19,95

13

14

15

11

12

16

17

18

1928776765

29241318

29220991

26996877

29196083

23813807

28483764

30155855 23814837
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POSUVNÉ DVERE LOFT 

rozmery: š 84,6 x v 198,5 cm, masívne dvere, bez povrchovej úpravy 
surové, bezfalcové dverné krídlo bez zámku a závesov

1. LOFT Rustik KK

27734548 135,-

2. LOFT XX

27734539 139,-

1 2

Modely zo série LOFT na objednávku, napr.: (je možné v prevedení ako závesné aj posuvné dvere)

LOFT I LOFT IILOFT Z

LOFT X LOFT Rustik Z LOFT Rustik ELOFT OX

LOFT Rustik XX

27734548 27734539



Masívne borovicové dvere sú dodávané 
v surovom prevedení bez náteru. 
Odporúčame povrchovo ošetriť dverné 
krídlo vhodným olejom alebo lakom  
a predĺžiť tak životnosť.

15

POSUVNÉ SYSTÉMY LOFT

posuvný systém prispôsobený na dverné krídla z kolekcie LOFT, tichý a plynulý chod, jednoduchá montáž, 
materiál: oceľ, práškovo lakovaná vo farbe čierna mat, na dvere hr. 35 – 45 mm, s hmotnosťou max. 100 kg, 
dĺžka koľajnice 200 cm

3 654

Široká ponuka doplnkov na posuvné systémy 
a posuvné dvere série LOFT, napr. štýlové, 
zapustené alebo aj okrúhle oceľové madlo, 
ozdobné dekoračné rohy, samodovierač 
alebo podlahová vodiaca lišta.

Posuvné masívne dvere série LOFT je možné 
objednať už s povrchovou úpravou olejovania 
alebo Old Town patina. Prehľad možných 
farebných variantov.

wenge

bezfarebné

orech

bielené

medové

wenge (M11)

zelené (M20)

svetlý orech (M17)

tík (M15)

patina (M21)

bielené (M10)

Povrchové úpravy na objednávku:

Masívne drevené dvere zo série Normandia alebo LOFT je 
možné objednať v rôznych povrchových úpravách: olejovanie 
alebo patina Old Town. Na konkrétnu ponuku a informácie 
o termínoch výroby sa obráťte na naše odborné centrum.

Olejované

Olejovaný povrch dverí zvýrazní typickú prírodnú kresbu dreva 
– letokruhy a hrče, vyberať môžete z 5 rôznych farebných 
odtieňov:

Old Town

Drevené dvere s efektom patiny tzv. „zostaršenie“, jedinečná 
patina dverí, vďaka ktorej získa váš interiér štýl. Vyberať môžete 
zo 6 farebných odtieňov:

3. Rea

26620112 95,-
4. Luna

26620121 99,-
5. Izyda

26591810 139,-
6. Temida

26620130 165,-

26620112 26620121 26591810 26620130
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1. Orech 
27255915

2. Masívny dub 
27156780

STOLOVÉ DESKY

1. Pur Iternal Black Edition

orech, rozmery: d 2000 x š 800 x hr. 27 mm

27255915 225,-

2. Masívny dub Waldkante

masívny dub s prirodzene vlnitým okrajom, nesámovaný, 
v rôznych rozmeroch, napr. d 2000 x š 800 x hr. 26 mm

27156780 169,-

STOLOVÉ NOHY

3. Pur Iternal Black Edition

2 ks, čierna, rozmery: h 150 x š 800 x v 723 mm, 
vhodné na stolové dosky šírky 800 – 900 mm

27197770 tvar U  239,-
28222082 / 28286200 tvar X / V 299,-

DEKORATÍVNE TRÁMY

4. Dekoratívny trám

dub svetlý alebo tmavý, rozmery: 12 x 12 cm, dĺžka 2 m,  
z tvarovaného polystyrénu podobný skutočným dreveným 
trámom

15220517 / 15220524 55,-

3

4

Útulnú a pohodovú atmosféru
navodia aj vankúše s umelou kožušinou.

Originálne bytové doplnky  
moderného štýlu horskej chalupy

TIP NA DEKORÁCIE

Na utlmenie výrazného charakteru 
jedálenského stola a lavíc rozmiestnite 
v interiéri niekoľko umelých kožušín. 
Bonusom vám bude ešte väčšie pohodlie.

27255915

27156780

27197770

15220517
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VÝROBA NÁBYTKU

9. Rustikálne dubové dosky

ideálne na mnoho konštrukčných účelov, vo vnútri 
aj vonku, neorezané dosky vyrobené z vodorovne 
rezaných kmeňov stromov, štruktúru a formu rastu 
pôvodného kmeňa je možné stále rozpoznať, 
drevo je dokonale vysušené na 10 – 18 %, rozmery: 
d 1200 – 2000 mm x š 200 – 400 mm, hr. 26 mm

napr. 26091037 od 18,50

10. Trámy Altholz

s pôvodným povrchom, druh dreva: smrek / jedľa 
/ borovica, z trámov sú odstránené klince a ich 
povrch je upravený kefovaním, rozmery:  
d 1000 – 2000 x š 120 mm, hr. 100 – 140 mm

napr. 26893589 od 55,70

11. Masívna doska z tirolského smreka

rezaný smrek, charakter storočného dreva, 
vhodné pre interiéry aj vonkajšie použitie, drevo  
z Tirolska vyťažené v rámci trvalo udržateľného 
lesného hospodárstva, rozmery napr.:  
d 1200 x š 198 mm, hr. 20 mm

napr. 26032610 19,90

NÁBYTOK

13. Úložný box

rozmery: 32 x 32 x 32 cm, farby: béžová / 
sivá / čierna, rukoväť z chrómovaného 
kovu, materiál: netkaná textília

25746495 / 25775338 / 25777714 5,50

9

10

11

13

12

8

Dekoratívny rebrík
nemusí slúžiť len ako
dekorácia. Môžete ho
využiť napríklad ako 
originálny držiak  
na uteráky.

8.  Dekoratívny rebrík 
z tíkového dreva

neopracované drevo, 4 priečky, 
rozmery: š 45 x v 150 cm,  
na objednávku

25026753 45,-

OBRÁZKY

5. Sklenený obraz

rozmery: 125 x 50 cm, motív jazera

30155846 75,-

6. Sklenený obraz

rozmery: 100 x 70 cm, motív lesa

25943913 58,-

7. Obraz na plátne

rozmery: 113 x 85 cm, motív rieky

30094073 42,-

12. Kozubové náradie

3-dielne, oceľ, drevené rukoväte,  
rozmery: š 18 x v 64 cm

20040563 26,40

5

6

7

25746495

26032610

26893589

26091037

20040563

25026753

30155846

25943913

30094073
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2

1

NÁBYTOK V ZNAMENÍ ROHOV A HRÁN

Stačí pridať niekoľko kúskov v teplých, zemitých farbách  
a miestnosťou sa razom rozvinie hrejivý pokoj domova. 
Zvoľte nábytok, ktorý sa nebojí detailov a neskrýva  
svoje nedokonalosti – napríklad jedálenský stôl  
s neopracovanými hranami alebo koženú sedačku  
vo farbe koňaku, na ktorej sa akoby na oko podpísal zub 
času a prepožičal jej tak nádych úchvatnej patiny. Takto 
zvolené kúsky vynikajú svojou autentickosťou a vytúženou 
jedinečnosťou. Ratanový nábytok a nadčasové kúsky, ako 
je napríklad tmavá nízka skrinka, potom do harmonického 
priestoru prinášajú moderné akcenty.

PRÍRODNÉ MATERIÁLY 
S KÚSKOM VINTAGE

Chalupársky štýl sa neodmysliteľne spája s láskou  
k prírode, čo sa odráža aj vo výbere materiálov. Prím tu hrá 
prírodné, tradične spracované drevo, často v kombinácii 
s prepracovanými rezbami a dekoráciami. O útulnú 
atmosféru domova sa potom postarajú prútené výrobky  
z ratanu, lyka a bambusu alebo textilné výplety, vlna, koža 
a kožušinové doplnky. Štýl miestnosti skvele doplní tiež 
drevené obloženie stien.

Tip: časť stien môžete oživiť exotickými tapetami, ktoré 
v kombinácii s rustikálnym jedálenským stolom alebo 
koženou sedačkou vytvoria štýlový celok.

Výklopný sekretár šetrí miesto a s vhodnými
doplnkami sa premení na útulný kútik.

Tapety so vzorom, prírodné svietidlá
a drevený jedálenský stôl s nepravidelnou
doskou sa skvele dopĺňajú. Dekorácia
jedálenského stola v tmavých farbách 
so zlatými akcentmi potom decentne 
odkazuje na Afriku.

28593043

27664469

24782502

26987817
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 V PRÍRODNÝCH FARBÁCH

Pri tradičnom remeselnom spracovaní sa látky farbia 
pomocou prírodných farbív a rastlín, ako je indigo 
alebo kôra eukalyptu. V palete farieb, ktoré sa hodia 
do chalupy nájdete hrejivé a svetlé prírodné farby, 
predovšetkým potom zemité tóny, ako je sivohnedá, 
béžová, krémová, olivová zelená, hrdzavá červená či 
terakotová. Nebojí sa však ani výraznejších farieb, ako 
je šafranová žltá či škoricová. Výraznejšie farby skvele 
vyvážia jednoduché čiernobiele vzory na vankúšoch 
alebo nástenných obrazoch či fotografiách.

1. Jutová predložka

farby: silha white alebo black, sand gold,  
∅ 90 / 120 cm

napr. 28593043 od 22,50

2. Vliesová tapeta

rola: 10,05 x 0,53 m, hnedý vzor

27664469 21,50

3. Závesné svietidlo Dembleby

E27, max. 40 W, prevedenie: ratan, farba: 
hnedá, rozmery: ∅ 32 x v 110 cm,  
bez zdroja

26987817 89,90

4. Závesné svietidlo Amsfield

E27, max. 60 W, prevedenie: drevo, kov, farba: 
hnedá, rozmery: ∅ 35 x v 110 cm, bez zdroja

24782502 84,90

5. Monstera skvostná, Monstera deliciosa

∅ kv. 21 cm, výška cca 65 cm, odolná 
rastlina, preferuje polotieň

79152178 29,-
6. Drevený rámček

rozmery: 30 x 40 cm, 4 rôzne farby

napr. 27687907 9,95

5

6
Do rámu potom
môžete umiestniť
čokoľvek. Fotky
z dovolenky,

rodiny alebo
len obrázky,
ktoré sa vám
páčia.

Na zútulnenie neodmysliteľne 
patrí príjemné teplé  
osvetlenie, vankúše či 
kožušiny na podlahe.

27687907

79152178
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5

6

3

4

1

2

LAMPÁŠE

7. Ratanový lampáš

prevedenie: ratan, vr. skleneného svietnika na sviečku  
na ochranu lucerny a proti vetru

rozmery: ∅ 28 x v 72 cm, farba: zelená 

26274245 24,95 
rozmery: ∅ 34 x v 95 cm, farba: zelená / antracit

26283384 / 26279347 39,95

8. Drevený lampáš Goes

prevedenie: drevo, farba: hnedá 

rozmery: š 20 x h 20 x v 52 cm 24676119 39,-
rozmery: š 30 x h 30 x v 72 cm 24673925 79,-

9. Drevený lampáš Epe

prevedenie: drevo, farba: hnedá 

rozmery: š 17 x h 17 x v 34 cm 24905406 22,-
rozmery: š 24 x h 24 x v 46 cm 24905390 39,-

SVIETIDLÁ 

5. Stolová lampa Barnstaple

E27, max. 40 W, prevedenie: kov, 
farba: sivá patina, rozmery:  
∅ 17,5 x v 40 cm, bez zdroja

26072096 79,90

6. Stolová lampa Bradford 

E27, max. 60 W, prevedenie: kov, sklo, 
farba: čierna, rozmery:  
∅ 14 x v 33 cm, bez zdroja

23105221 67,90

DEKY A VANKÚŠE

1. Deka baránok

rozmery: 150 x 200 cm, 100 % polyester

28967842 37,95

2. Vankúš

rozmery: 45 x 45 cm, 100 % polyester

30202195 13,95

3. Deka pletená

rozmery: 130 x 150 cm

28978738 44,-

4. Deka baránok

rozmery: 150 x 200 cm, 100 % polyester

28186647 42,-

28967842

30202195

28978738

28186647
27146903

23105221

26274245

24676119

24905406
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10. Záves s okami Mia

rozmery: 135 x 245 cm, 
farba: béžová,  
100 % polyester

23804166 9,95

11. Jahňací kožušinový koberec

farba: béžová / biela / sivá, 100 % prírodný produkt

rozmery: 60 x 120 cm

28535115 / 28532347 / 28525790 65,-
rozmery: 100 x 120 cm

28525781 / 28532356 / 28535124 115,-

12. Poduška na sedenie

rozmery: ∅ 40 cm, veľmi mäkká a jemná, umelá 
kožušina, 100 % polyester, do vypredania zásob

26231453 5,95

13. Predložka z ovčej kože

pravá ovčia koža z Nového Zélandu, top kvalita = 
vysoká hustota, dĺžka cca 90 cm, veľmi príjemná  
na dotyk, 5 rôznych farieb
24832966 / 24833330 /  

24834908 / 26583516 / 26583701 od 35,-

11

11

10

13

12

28535115

26231453

24832966

23804166
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SVIETIDLÁ

1. Stolová lampa

LED, 6,5 W, 450 lm, teplá biela farba svetla, 
prevedenie: polykarbonát, farba: čierna / biela, 
rozmery: ∅ 18 x v 33 cm, dotykový vypínač, 
naklápacie tienidlo

28569451 / 28570666 46,-

2. Závesné Optica

E27, 2x 60 W, prevedenie: oceľ, matné sklo, 
farba: biela, matný chróm, rozmery:  
∅ 44,5 x v 150 cm, bez zdrojov

20974769 115,-

3. Závesné Metal

60 W, 6000 lm, 3 stupne bielej, prevedenie: kov, 
akryl, farba: čierna, rozmery: ∅ 60 x v 135 cm, 
stmievateľné, vr. diaľkového ovládania

27891504 137,-

4. Stropné Sparkle

30 W, 3000 lm, plynule nastaviteľná farba svetla 
3000 – 6500 K + RGB, prevedenie: kov, plast, 
farba: biela, rozmery: ∅ 41 x v 11 cm,  
vr. diaľkového ovládania

28473075 73,-

10. Deka a vankúš Happy

rozmery deky: 150 x 200 cm, rozmery 
vankúša: 48 x 48 cm, farba: čierna, 
strieborná, slonovinová kosť, hnedá, 
ružová, veľmi hebké prevedenie,  
100 % polyester

deka napr. 27416961 59,-
vankúš napr. 27124015 16,95

5. Vankúš s výšivkou

rozmery: 45 x 45 cm,  
100 % polyester

28973779 11,95

6. Vankúš s výšivkou

rozmery: 45 x 45 cm,  
100 % polyester

28968599 11,95

7. Vankúš Copenhague

rozmery: 50 x 50 cm,  
100 % polyester

28597568 15,95 

8. Vankúš tvár

rozmery: 45 x 45 cm,  
100 % polyester

30124235  13,95

9. Vankúš obrazec C / B

rozmery: 45 x 45 cm,  
100 % polyester

30104200  13,95

Obraz na skle Vodopád 

rozmery: 50 x 70 cm

28530439 39,-

27416961

28973779 28968599 28597568 30124235 30104200

28530439

28569451

20974769

27891504 28473075
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OBRAZY

12. Obraz na skle

rozmery: 125 x 50 cm, motív dún

25653522 55,-

13. Obraz na plátne

rozmery: 113 x 85 cm, motív západu 
slnka

30155819 42,-

14. Obraz na skle

rozmery: 70 x 100 cm, motív 
vodopádu

26097910 58,-

11.  Sklenené hodiny 
Adventure 

rozmery: 20 x 60 cm,  
na batériu 1x AA 1,5 V, 
bez batérie

26097929  25,-

FOTORÁMY 

15. Narvik

MDF v optike dreva, plexisklo, farebné prevedenia: 
svetlosivá, sivá, tmavohnedá, svetlohnedá

rozmery: 10 x 15 cm 
27682975 / 27686533 / 27665824 / 27686542 3,90

rozmery: 13 x 18 cm 
27666094 / 27686551 / 27687703 / 27650486 4,50

rozmery: 15 x 21 cm 
27669899 / 27682984 / 27650495 / 27645668 5,25

rozmery: 21 x 30 cm 
27682993 / 27645677 / 27687712 / 27678497 7,25

rozmery: 30 x 40 cm 
27687907 / 27667088 / 27681158 / 27645686 9,95

PRIRODZENE 
DEKORATÍVNE

Dekoratívne doplnky z prírodných 
materiálov skvele doplnia štýl 
chalupy. 

Abstraktné prvky so 
štruktúrovaným dreveným 
povrchom alebo predmety  
z kovu, kože, peria či hliny prispejú  
k harmonickému oživeniu interiéru.

Prírodný motív v interiéri

1

25653522

26097910

30155819

26097929

27682975

28570666
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1.  Aloe pravá, Aloe vera 

∅ kv. 12 cm, výška vzrastu:  
60 – 70 cm, liečivá rastlina 
nenáročná na pestovanie

77009904 7,35

Ako prechádzka lesom – trend prirodzenosti a udržateľnosti je na vzostupe,  
čo sa premieta aj do vybavenia interiérov. Niet divu, veď prírodné materiály  
a farby v miestnosti vytvárajú príjemnú a pokojnú atmosféru, ktorá vás  
priamo nabáda k hlbokému nádychu a uvoľneniu. Francúzske okná prepájajú 
interiér s vonkajším priestorom a vyvolávajú tak pocit, že máte prírodu takmer 
na dotyk. So svetlým drevom, prírodnými textíliami, neopracovanými  
povrchmi a sýto zeleným odtieňom si môžete preniesť kúsok prírody  
aj do interiéru.

Dokonalá harmónia

V SÚLADE 
S PRÍRODOU

10960401

77009904

10960054

26987817
24782706

24782502
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Praktický tip: vďaka zelenej výmaľbe od podlahy 
po strop môžete opticky oddeliť priestor spálne 
od ďalších častí miestnosti.

Spojenie zelenej farby  
a prírodných tónov je nám  

všetkým dôverne známe  
z prírody.  

Sivá farba celý vizuálny štýl  
krásne podčiarkne.

7

2. Regalux regálová kocka

rozmery: 39 x 45,6 x 35 cm, materiál: smrekové drevo

10960401 25,-

3. Fotorám

rozmery: od 10 x 15 cm do 30 x 40 cm, farba: čierna

napr. 24838247 1,89

4. Závesné svietidlo Amsfield

E27, max. 60 W, prevedenie: drevo, farba: hnedá, rozmery: ∅ 38 x v 110 cm,  
bez zdroja

24782706 74,90

5. Závesné svietidlo Amsfield

E27, max. 60 W, prevedenie: drevo, farba: hnedá, rozmery: ∅ 35 x v 110 cm,  
bez zdroja

24782502 84,90

6. Závesné svietidlo Dembleby

E27, max. 40 W, prevedenie: drevo, farba: hnedá, rozmery: ∅ 32 x v 110 cm,  
bez zdroja

26987817 89,90

7.  Kaktus, Cactaceae

∅ kv. 19 cm, nenáročný na pestovanie, vďaka svojmu exotickému vzhľadu sa stane 
ozdobou každého interiéru, rôzne druhy

78699274 15,95

8. Regalux policový systém Heavy

vyrobený z neupraveného mäkkého dreva, dostupný v rôznych veľkostiach

bočné panely, balenie 2 ks, napr. výška 213 cm

10960054 11,90

police, napr. rozmery: š 80 x h 46,8 cm

10960092 17,60

Zelená je farbou
pokoja a rovnováhy

78699274

24838247
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Zelené tóny vnášajú  
do interiéru sviežosť prírody

FAREBNÉ ČLENENIE INTERIÉRU

Otvorený priestor je možné pomocou výmaľby a tapiet opticky rozčleniť  
do rôznych zón. Spací kút sa tak celý zahalí napríklad do upokojujúcich 
zelených odtieňov, čím sa oddelí od relaxačnej časti vymedzenej tapetou  
so vzorom rastlín.

3

1

2

Štýlové stoličky s operadlom 
a podrúčkami sú rovnako 

pohodlné ako mohutná pohovka. 
Stolička však pôsobí výrazne 

vzdušnejším dojmom a navyše 
je možné ju ľahko premiestňovať.

Kúsok prírody u vás doma

S ohľadom na aktuálne klimatické 
zmeny a ubúdanie prírodných zdrojov 
sa tiež v interiérovom dizajne stále viac 
prejavuje trend udržateľnosti. Dôraz 
je kladený na to, aby použité drevo 
pochádzalo z lokálnej produkcie  
a certifikovaného lesného hospodárstva. 
Prírodné a minimálne upravované 
drevené plochy sú totiž pre človeka 
prospešnejšie. Prírodné drevo  
s otvorenými pórmi filtruje vzduch  
a zlepšuje jeho kvalitu, ktorú  
nenarušia ani ekologické farby  
na steny bez chemických rozpúšťadiel.

Samozrejmosťou sú aj izbové 
rastliny, ktoré svojou zelenou 
krásou priťahujú pozornosť. 
Rovnako však čistia vzduch, 
zlepšujú klímu a dokonca 
aj akustické vlastnosti 
priestoru.

1. Palubovka technická

rozmery: 3000 x 116 mm, hrúbka 
19 mm, neopracované drevo 
borovice / smreka, perodrážka, 
balenie 1,74 m2

14412254 24,14/ m2

2. Zatemňovací záves s okami

rozmery: 135 x 240 cm, farba: biela

29311743 19,95

3. Vliesová fototapeta Breeze

7-dielna, vr. lepidla na lepenie  
na stenu, rozmery: š 350 x v 250 cm, 
dodanie do 3 týždňov

na objednávku X7-1042 129,-

90002601

29311743

14412254
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5

4
Zapustené bodové svetlá na čele postele  

zaisťujú príjemné večerné osvetlenie a navyše 
šetria miesto na nočnom stolíku.

4. Primalex Ceramic farba na stenu 2,5 l

odolá škvrnám od potravín a ďalším nečistotám, zaschnutý  
povrch je možné očistiť saponátom, zachováva si hlboký 
mat a sýtu farbu, v ponuke aj ďalšie odtiene

27567993 uralský malachit 22,95

5. Vstavané bodové svietidlá

LED, 3x 2,7 W, 3x 300 lm, 3000 K, prevedenie: oceľ, farba: 
matný nikel, rozmery: ∅ 8,6 x v 2,6 cm

28419237 33,90/ sada 3 ks

Prírodný materiál šíri príjemnú, upokojujúcu 
klímu v miestnosti a tlmí akustiku. Výhodou 
je, že môžete rozvíjať a realizovať nespočet 
nápadov na vlastný projekt z dreva. Takmer 
žiadny iný materiál vám k tomu neponúka 
toľko možností – od jednoduchých držiakov 
na perá až po police.

28419237
27567993
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Pastelové prírodné tóny
vykúzlia harmonickú
atmosféru

1. Swingcolor Soft Colors farba 5 l

tónovaná, disperzná farba s dobrými krycími 
schopnosťami, odolná proti oderu, ľahko  
sa spracováva, 5 l vystačí cca na 35 m2

18,95

5. Zrkadlo Lahti

vonkajšie rozmery: 47 x 127 cm, rozmery 
zrkadla: 40 x 120 cm, farba: hnedobiela,  
na zavesenie na stenu alebo na opretie

26095279  39,-

6. Dizajnová LED žiarovka 

E27, výber z rôznych tvarov, výkonov, veľkostí  
a farieb, dostupné aj stmievateľné prevedenia 

napr. 25579770 7,95

broskyňa
26182597

jantár
26184627

macadamia
26187918

pláž
26184636

bavlna
26183217

dym
26167017

aloe
26180096

kameň
26187909

DVERE A ZÁRUBNE

borovica masív, prírodná, bez povrchovej 
úpravy

2. Interiérové dvere Normandia

kazetová výplň, brúsené, zámok dózický 
72 mm, bez kovania, prevedenie ľavé / 
pravé, rozmery: š 60 – 90 x v 197 cm 

napr. 24435453 125,-

3. Obložková zárubňa 

nastaviteľná, pre hr. steny 10 a 15 cm,  
pre dvere Normandia 

napr. 24454591 od 145,-

TAPETY

4. Tapety

rola: 10,05 x 0,53 m, umývateľné

vinylová, motív kvetov  24558651

vliesová, motív listov 28749554

19,95

2

1

3

4

5

6

Dizajnová tapeta s prírodnými 
vzormi sa skvele dopĺňa 
s izbovými rastlinami a vnáša 
do priestoru ľahkosť a sviežosť.

26180096

24558651

24435453

24454591

26095279

25579770
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9

1412

11

13

8

7

10

Stojacia lampa v hravom dizajne 
nadväzuje na odtieň dreva postele 
a šíri okolo seba teplé svetlo.

Drevo ako ústredný štýlový 
prvok je možné použiť 
aj na tie najmenšie detaily 
– dokonca aj na lampu 
na písacom stole.

SVIETIDLÁ

7. Stojacia lampa Townshend

E27, 2x max. 10 W, prevedenie: drevo, oceľ, 
farba: hnedá, biela, rozmery:  
š 25 x h 20,5 x v 166,5 cm, bez zdrojov,  
na objednávku

26337847 95,-

8. Závesné Look 

LED, 36 W, 3000 lm, 4000 K, prevedenie: 
drevo, plast, farba: hnedá, rozmery:  
š 120 x h 8,2 x v 150 cm

28918035 219,-

9. Stropné Anwick 

E27, max. 60 W, prevedenie: ratan, oceľ, farba: 
čierna, hnedá, rozmery: ∅ 38 x v 26,5 cm,  
bez zdroja

27690127 56,90

10. Stolová lampa Wood 

E27, max. 40 W, prevedenie: drevo, kov,  
3 nastaviteľné kĺby, rozmery:  
š 15,5 x h 21 x v 52 cm, bez zdroja

27703478 39,-

 

11. Stolová lampa Wien

E27, max. 40 W, prevedenie: ratan, farba: 
hnedá, rozmery: ∅ 16,5 x v 21 cm,  
do vypredania zásob

28592785 24,95

12. Stolová lampa Townshend 

E27, max. 10 W, prevedenie: drevo, kov, farba: 
hnedá, čierna, rozmery: ∅ 15,5 x v 50 cm,  
bez zdroja

25662218 39,90

13. Stolová lampa Chieveley 

E27, max. 28 W, prevedenie: drevo, kov, 
farba: hnedá, čierna, rozmery: ∅ 9 x v 41 cm, 
bez zdroja

28852027 49,90

14. Stolová lampa Dembleby

E27, max. 40 W, prevedenie: ratan, farba: 
béžová, rozmery: ∅ 20 x v 25 cm, bez zdroja

26986221 59,90

27703478 28592785

25662218

28852027

26986221

26337847

27690127

28918035
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SVIETIDLÁ 

1. Závesné Valerie

E27, 3x max. 60 W, prevedenie: kov, lano, farba: čierna, 
hnedá, rozmery: š 80 x v 120 x h 15 cm, bez zdrojov 

27711806 115,-

2. Bodové Townshend

4-spot, E27, 4x max. 60 W, prevedenie: oceľ, drevo, 
farba: hnedá, čierna, rozmery: š 63 x h 5 x v 5 cm,  
bez zdrojov

26133294 69,90

3. Stropné Rondo

LED, 48 W, 3600 lm, 4000 K, prevedenie: masívny 
dub, farba: hnedá, rozmery: ∅ 50 x v 6 cm

28914857 192,-

4. Závesné Bridekirk

E27, max. 40 W, prevedenie: kov, textil, farba: 
krémová, rozmery: ∅ 40 x v 110 cm 

26987376 39,90

SVIETIDLÁ 

5. Závesné Irmgard

E27, 4x max. 60 W, prevedenie: kov, 
drevo, farba: hnedá, rozmery:  
š 115 x h 30 x v 192 cm, bez zdrojov

30073036 159,-

6. Stolová lampa Erna

E27, max. 60 W, prevedenie: MDF, 
farba: hnedá, rozmery:  
š 10 x h 10 x v 10 cm, bez zdroja 

30048131 25,95

7. Stojacia lampa Mina

E27, 2x max. 40 W, prevedenie: kov, 
farba: čierna, rozmery: ∅ podstavca  
25 x š 47 x v 168 cm, bez zdrojov 

28843146 119,-

8. Závesné Erna

E27, 4x max. 60 W, prevedenie: MDF, 
farba: hnedá, rozmery:  
š 80 x h 6 x v 120 cm, bez zdrojov

30089732 99,-

3

2

1

4

8

6

5

7

Kombinácia prírodných 
materiálov je to pravé, 
ak chcete mať zariadený byt 
v jednoduchom prírodnom štýle.

26133294

27711806

28914857

30073036

30048131

30089732

26987376

28843146
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109

12

13

15

16

17

11

14

Aj keď rám tohto zrkadla vsádza na hrubý 
a neopracovaný vzhľad, jeho kúzlu v štýle 
shabby chic málokto odolá.

9. Obraz na plátne

rozmery: 60 x 80 cm, motív krajiny

28534787 22,-

10. Obraz na plátne

rozmery: 113 x 85 cm, motív Paríža

28511443 42,-

11. Garnižová sada Bologna

∅ tyče 16 mm, materiál: kov, PVC, farba:  
biela / čierna alebo strieborná

napr. 26613219 dĺžka 160 cm 6,99

napr. 26617512 dĺžka 240 cm 8,99

12. Garnižová sada

∅ tyče 28 mm, dĺžka: 160 / 200 / 240 /  
270 / 300 cm, materiál: PVC, farba: biela

napr. 25858266 od 11,50

13. Záves s okami Mia

rozmery: 135 x 245 cm, 100 % polyester

23804166 farba: béžová 9,95

23815159 motív: s kvetmi 14,95

23812363 farba: studená biela 9,95

14. Bodové svietidlo Tameta

E14, max. 40 W, prevedenie: kov, drevo, farba: biela,  
hnedá, rozmery: š 14 x h 8 x v 12 cm, bez zdroja

27870752 15,19

15. Vankúš s dlhým vlasom

rozmery: 45 x 45 cm, farba: biela, 100 % polyester

27160091 15,95

16. Deka Happy

rozmery: 150 x 200 cm, farba: strieborná,  
100 % polyester

27117741 59,-

17. Deka

rozmery: 150 x 200 cm, farba: sivá, 100 % polyester

28221511 29,95

18. Zrkadlo Jyvaskyla

rozmery: 60 x 148 cm, rám: prírodný dizajn bieleho dreva, 
na postavenie alebo na zavesenie

26122432 65,-

DEKORÁCIE

26122432

23804166

26613219

28534787 28511443

27870752

28221511

27160091

27117741

25858266
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DIVOKO RASTÚCE RASTLINY  
SÚ VÍTANÉ

Exotické zelené rastliny sú dôležitou súčasťou 
každého interiéru. Autenticky doplnia originálne  
dekoratívne predmety zo všetkých kútov sveta, 
podčiarknu rozmanitosť použitých vzorov a priestor 
oživia. Prirodzený, bujarý rast exotických rastlín  
do interiéru vnesie tiež prvok čerstvosti, ktorý  
je pre prírodný štýl charakteristický.

TAPETY 

1. Vliesová tapeta

rola: 10,05 x 0,53 m, umývateľná, farba: zelená, motív kruhov

28562098 23,95

2. Vliesová tapeta

rola: 10,05 x 0,53 m, umývateľná, farba: zlatá alebo strieborná, motív vlniek

28776774 / 28776765 23,95

3. Vliesová tapeta

rola: 10,05 x 0,53 m, umývateľná, farba: béžová, motív kvetov  
a ornamentov

24557056 24,95

4. Vliesová tapeta

rola: 10,05 x 0,53 m, umývateľná, farba: zelenomodrá, motív jungle

28774583 19,95

RASTLINY 

5.  Kulkas zamiolistý, 
Zamioculcas zamiifolia

∅ kv. 17 cm, výška cca 80 cm, nenáročná zelená 
rastlina, ideálna pre neskúsených milovníkov 
rastlín, prírastok 20 – 30 cm za rok

78681563 16,50

6.  Kalatea,  
Calathea Crocata

∅ kv. 13 cm, ozdobné listy so spodnou stranou 
fialovej farby, vyžaduje polotienisté stanovište

77415802 11,95

7. Obal na kvetináč Ella Twist ‚n‘ Roll

vyrobený z kvalitného, plne recyklovateľného 
plastu, s integrovanými kolieskami, farba: biela, 
červená, antracit a taupe, 3 rôzne veľkosti, 
napr.: ∅ 30 x 26 cm

25898466 9,99

4

6

5

7

Extravagantná, 
a napriek tomu 

decentná – tapeta so 
vzorom, je výrazným 

dekoračným prvkom, 
ktorého rafinovanosť 
však vďaka tlmeným 

farbám odhalíte 
až na druhý pohľad.

1

2

3

28776774

24557056

28774583

77415802

25898466

78681563

28562098
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10. Vonkajšie koberce

kusové, rôzne rozmery a dizajny, plochý tkaný koberec, vysoká pevnosť, nedeformuje  
sa pod tlakom, odolnosť voči nečistotám a poveternostným vplyvom, ako je dážď alebo UV 
žiarenie

80 x 150 cm  napr. 29274563 29,-
120 x 170 cm  napr. 29274572  52,-

11. Swingcolor snehobiela vrchná farba 375 ml

biely krycí email na drevo, kov a tvrdené PVC, riediteľný vodou, šetrný k životnému 
prostrediu vďaka použitiu lepšie odbúrateľných prísad, polomat / lesk,  
bez vyobrazenia

28392806 / 28319018 6,99

12. Europaleta nová

vhodná do interiérov a exteriérov, rozmery: d 120 x š 80 x v 14,4 cm, prírodná 
farba, vhodná na ďalšiu úpravu

25167926 22,90

13. Riadiace koliesko 

stabilný kryt z oceľového plechu, gumový behúň, s klzným a dvojitým guličkovým 
ložiskom, s doštičkou a úplnou aretáciou, plast, guma, rozmery: 20 x 50 x 73 mm

10137368 5,35

10

8

9

OBRAZY 

8. Obraz na plátne

rozmery: 100 x 75 cm, motív mlynu

26802169 34,50

9. Obraz na plátne

rozmery: 150 x 60 cm, motív vlčích makov

28522597 45,-

12

13

TIP PRE DOMÁCICH MAJSTROV

Originálny a cenovo dostupný – nábytok z paliet sa síce na trhu 
presadil už pred dlhšou dobou, vďaka svojmu originálnemu 
vzhľadu však predstavuje ideálny doplnok do miestností 
zariadených v prírodnom štýle. Napríklad z dvoch europaliet 
ľahko a rýchlo vyrobíte konferenčný stolík. Využiteľnosť stolíka 
zvýšite, keď na jeho spodnú stranu priskrutkujete kolieska.

29274563

10137368

28392806

25167926

28522597

26802169
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Prírodné materiály  
dodávajú priestoru  
pocit pohodlia

5

6

5

1

2

4

7

8

10

9

3

Vo vysokých priestoroch starých budov je tiež 
priestor na závesné svietidlá rôznych dĺžok.

SVIETIDLÁ

1. Závesné Fanja

GU10, max. 20 W, prevedenie: oceľ, farba: 
medená, čierna, rozmery:  
∅ 11,5 x v 110 cm, bez zdroja

27192401 49,95

2. Závesné Dondarrion

E27, 3x max. 40 W, prevedenie: oceľ, ratan, 
farba: hnedá, rozmery: ∅ 57 x v 130 cm,  
bez zdrojov

27102738 139,-

3. Závesné Anwick

E27, max. 40 W, prevedenie: oceľ, ratan, 
farba: hnedá, rozmery: ∅ 37 x v 110 cm,  
bez zdroja

27690118 56,90

4. Stolová lampa Illa

LED, 20 W, 850 lm, 3000 K, 
prevedenie: kov, drevo, farba: čierna, 
hnedá, rozmery: š 20 x h 15 x v 50 cm, 
životnosť 30000 hod.

29325850 135,-

5. Závesné Amsfield

E27, max. 60 W, prevedenie: drevo, 
farba: hnedá, rozmery:  
∅ 38 x v 110 cm, bez zdroja

24782706 74,90

6. Závesné Dembleby

E27, max. 40 W, prevedenie: kov, 
drevo, farba: hnedá, rozmery:  
∅ 32 x v 110 cm, bez zdroja

26987817 89,90

SVIETIDLÁ 

7. Závesné Chieveley

E27, 5x max. 40 W, prevedenie: drevo, oceľ, farba: 
hnedá, čierna, rozmery: š 88,5 x v 110 x h 8,5 cm,  
bez zdrojov

28858122 139,- 

8. Stolová lampa Mina

E27, max. 40 W, prevedenie: kov, drevo, farba: čierna, 
rozmery: ∅ podstavce 18 x š 33 x v 55 cm, bez zdroja

28843182 65,-

9. Stropné Robby

GU10, 3x max. 35 W, prevedenie: kov, drevo, farba: 
čierna, hnedá, rozmery: š 41 x h 6 x v 12 cm, bez zdrojov

29267688 39,95

10. Stropné Illa

LED, 20 W, 850 lm, 3000 K, prevedenie: kov, drevo, 
farba: čierna, hnedá, rozmery:  
š 69 x h 36,5 x v 10,5 cm, životnosť 30000 hod.

29328965 125,-

27690118

27102738 29325850

27192401

24782706

28843182

28858122

29267688

29328965

26987817
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15

OBRÁZKY 

11. Ručne maľovaný obraz

rozmery: 140 x 70 cm, motív slonov

28431462 125,- 

12. Ručne maľovaný obraz

rozmery: 90 x 120 cm, motív kvetov

28408031 109,-

13. Obraz na plátne

rozmery: 80 x 60 cm

28534802 Dubrovník 29,-
28534811 Amsterdam 29,-

11 12

14

13

14. Kovový obraz listy v ráme

rozmery: 50 x 90 cm, 3D efekt

27770773 75,- 

15. Kovový obraz kôň

rozmery: 80 x 60 cm, 3D efekt

28286857 145,- 

16. Kovový obraz mapa sveta

rozmery: 80 x 60 cm, 3D efekt

28554262  155,-

Do prírodného štýlu  
rozhodne patria okrem  
zemitých tónov aj odtiene  
tmavozelenej. Nebojte sa svoj 
štýl oživiť touto farbou.

16

28534802

28534811

27770773

28286857

28554262

28431462 28408031
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3

21
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6

DEKORAČNÉ KOŽUŠINY

5. Dekoračná kožušina

100 % kravská koža, rôzne druhy a farby, 
rozmery: 3 – 5 m2, z južnej Ameriky = top 
kvalita od preverených farmárov s EÚ 
certifikátom

26493068 129,-

6. Dekoračná kožušina

100 % kravská koža, rôzne druhy a farby, 
rozmery: 2 – 3 m2, z južnej Ameriky = top 
kvalita od preverených farmárov s EÚ 
certifikátom

25890541 109,-

Pohoda ako na dovolenke 
aj u vás doma

3. Kobercová predložka

∅ 90 cm, prevedenie: juta, farba: 
hnedá, čierna

28623232 22,50

4. Kobercová predložka

∅ 120 cm, prevedenie: juta, farba: 
hnedá, zlatá

28634456 35,-

DREVO A DOPLNKY

Samotné drevo môže v interiéri 
pôsobiť neútulne. Rozbite jeho 
jednoliatosť pomocou kožušín, 
kobercov, diek a vankúšov. Za dlhých 
zimných večerov ich môžete použiť  
aj ako lákavé posedenie na zemi  
pred kozubovými kachľami.

OBRAZY

1. Obraz na skle

rozmery: 50 x 70 cm, motív lúky

28539533 42,-

2. Obraz na skle

rozmery: 113 x 85 cm, motív Škótska

28530466 42,-

28539533

28530466

28623232

26493068

25890541

28634456
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prírody
Krásy

1. Sklenená váza

∅ 7 x v 20,5 cm, farba: karamel / 
ružová / hnedá

29150894 / 29162729 /  

29165302 2,99

2. Botník

prevedenie: bambus, stohovateľný,  
rozmery: š 74 x v 33 x h 33 cm

25739723 44,70 

5. Stolička z tíkového dreva

rozmery: ∅ 28 x v 40 cm,  
na objednavku

25026735 65,-

3. Dekoračný rebrík

z tíkového dreva, 4 priečky,  
neopracované drevo, š 45 x v 150 cm,  
na objednavku

25026753 45,-

4. Obal na kvetináč Bergamo

rozmery: ∅ 14 x v 13 cm, prevedenie: 
keramika, farba: zelená

25980488 6,39

6. Obal na kvetináč Bari

rozmery: ∅ 19 x v 17 cm, 
prevedenie: keramika, 
farba: zelenomodrá

27465219 7,99 

7. Závesné svietidlo Amsfield

E27, max. 60 W, prevedenie: 
drevo, kov, farba: hnedá, 
rozmery: ∅ 35 x v 110 cm,  
bez zdroja

24782502 84,90 

27465219

25026735

24782502

29150894
25739723

25026753

25980488
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Nový letný štýl bývania zaujme mixom 
minimalizmu a stredomorskej atmosféry

V štýle stredomorského vidieka

Stredomorská
moderna

2

1

3

Dekoratívna mozaiková stena 
je vydareným riešením, 

ako rozdeliť priestor 
a súčasne zachovať vzdušnosť 

stredomorského štýlu bývania.

23180459

27156780

27197770



ZELENÁ JE IN

Jedným z poznávacích rysov stredomorského  
štýlu je stieranie hranice medzi vonkajším  
a vnútorným prostredím.

Veľmi dobre sa k tomu hodia rastliny, ako sú olivovníky  
alebo citrusovníky, ale aj kvetináče s levanduľou, bazalkou, šalviou  
a ďalšími aromatickými bylinkami.

Mimochodom v našom odbornom centre nájdete široký výber 
stredomorských rastlín vo všetkých možných veľkostiach,  
ktoré čakajú nato, až si ich odnesiete domov.

39

Miesto krátkej letnej dovolenky v teplých južných krajinách 
sa môžete prostredníctvom moderne zariadeného  
stredomorského štýlu cítiť doma ako na dovolenke. Dizajn 
vychádza z priamych línií v kombinácii so zemitými tónmi  
a prírodnými materiálmi. 
Svetlé nátery, prírodné drevo, prútené výrobky spolu  
s jednotiacim dizajnom podlahy vo farbe terakota vykúzlia 
vzdušnú a prívetivú atmosféru. Na prvý pohľad upúta  
mozaiková priečka vlastnej výroby s výrezom, ktorá prirodzene 
delí priestor na obývaciu a jedálenskú časť. Celkový  
dojem završujú rustikálne drevené trámy  
obohacujúci priestor o autentický vidiecky nádych.

1. Stolová noha v tvare U

rozmery: š 800 x v 720 x d 150 mm, kovová, farba: čierna, 
balenie 2 ks

27197770 239,-/ 2 ks

2. Stolová doska dub Natur

rozmery: d 2000 x š 800 x hr. 26 mm, ošetrené UV 
ochranným olejom

27156780 169,-

3. Gresová dlažba Cottage chili

rozmery: 30 x 30 cm, matná, oteruvzdornosť trieda PEI IV, 
protišmykovosť R10, balenie 0,72 m2

23180459 25,90/ m2

 →

Základom interiéru 
Stredomoria sú zemité teplé 

tóny, ktoré napodobňujú 
piesok, kameň, hlinu  

alebo drevo.
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Jemný obraz perfektne 
doplní interiér.

Terakota je späť: 
hrejivý odtieň 

pálenej hliny vnáša 
do interiéru teplo

KĽUD NAD VŠETKO

Dizajn stredomorského interiéru využíva predovšetkým teplé prírodné a zemité tóny. 
V architektúre ich nájdeme v podobe piesku, kameňa, pálenej hliny alebo dreva.

Farebné akcenty dodávajú slnečné odtiene žltej a oranžovej až po červenkasté  
nuansy terakoty. S púdrovo matným povrchom pôsobia moderne.

5
1

2 3

3

OBRAZY

1. Obraz na plátne

rozmery: 113 x 85 cm, motív pláže

30155819 42,-

2. Deco panel

rozmery: 90 x 60 cm, obraz  
na doske, motív východu slnka

28542708 38,-

3. Obraz na skle

rozmery: 80 x 120 cm, motív ženy

30194627 119,-

NOVINKA
v sortimente

30194627

30155819

28542708
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4. Dekoratívny trám

dekor: dub svetlý / dub tmavý, rozmery: 12 x 12 cm, dĺžka 2 m, z tvarovaného 
polystyrénu, podobný skutočným dreveným trámom

15220517 / 15220524 55,-

5. Dulux farba Colours of the World 2,5 l

odtieň ohnivé flamenco, matná, umývateľná, oteruvzdorná, výborne kryje

22167529 16,95

6. Závesné svietidlo Tisha

E27, max. 40 W, prevedenie: 
ratan, farba: hnedá, rozmery: 
∅ 40 x v 110 cm, bez zdroja

28548663 74,-

CÍTIŤ SA AKO NA IBIZE

Doplnky, ako sú neglazované nádoby z terakoty a keramiky, koše  
a výplety z ratanu, vodného hyacintu až po mozaikovité stolíky  
a objekty z olivového, borovicového alebo orechového dreva vykúzlia 
stredomorský šarm medzi vlastnými štyrmi stenami.

Terakota je trendy vo všetkých podobách a oslavuje 
comeback aj na stenách. Moderný dizajn ju kombinuje 
s jednoduchými, jasnými líniami a matnými povrchmi.

MODERNÝ NÁBYTOK

Aj klasické stredomorské interiéry sa v priebehu rokov 
premieňajú. V modernom poňatí sú celkovo svetlejšie 
a využívajú predovšetkým kontrast jednoduchého, 
minimalistického dizajnu a prírodných štruktúr.

Stálicami stredomorského štýlu sú kvalitné, pokiaľ  
je to možné prírodné materiály, ako je drevo, ratan, 
prírodný kameň, mramor či terakota. Ako harmonický 
doplnok poslúži textília a závesy v pastelových farbách  
a ich krémových, sivých a béžových tónoch. Ideálny  
je otvorený pôdorys a veľké okná, ktoré prepúšťajú 
nielen množstvo svetla, ale opticky aj prírodu.

5

4

6

28548663

15220517

22167529
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Uvoľnenie a pohoda 
ako pri mori

1

5

2

Steny vo vanilkových odtieňoch 
vnášajú do obytného priestoru 

ľahkosť domu na pláži.

LETNÉ BÝVANIE PO CELÝ ROK

Novodobý stredomorský štýl vychádza z prostých vidieckych 
usadlostí v Stredomorí. Pohľad do obytných priestorov 
prezrádza, ako ľahko a nekomplikovane sa miestne 
prostredie prezentuje. Svetlá terakotová dlažba, drevené 
detaily a svietidlá z výpletu vytvárajú pravé teplo domova.

SVIETIDLÁ

1. Závesné Claverdon

E27, max. 40 W, prevedenie: ratan, kov, 
farba: hnedá, rozmery: ∅ 18 x v 110 cm, 
bez zdroja

26986656 37,90

2. Stolová lampa Agra

E14, max. 18 W, materiál: kov, farba: 
zlatá, rozmery: š 11,5 x h 11,5 x v 33,5 cm,  
bez zdroja

29416824 45,-

26986656

28305363

29416824
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4

3Nábytok a doplnky 
z borovice, pínie, orecha 

alebo olivovníka 
sú stelesnením 

stredomorskej krajiny.

PRÍRODNÉ MATERIÁLY

Priznané drevené trámy, kamenné 
obklady, mozaiky a nábytok  
aj doplnky z liatiny, ratanu  
a dreva perfektne odrážajú súčasnú 
stredomorskú atmosféru. Plátené 
vankúše a deky, ručne tkané kusové 
koberce a vzdušné závesy dodávajú 
farebnej schéme hĺbku a nežnosť. 
Na stôl sa hodia hlinené nádoby, 
keramické taniere a drevené misky.

3. Zrkadlo Jyvaskyla

vonkajšie rozmery: 60 x 86 cm, rozmery 
zrkadla: 40 x 70 cm, na zavesenie  
aj postavenie, orámovaný pevným kvalitným 
rámom v prírodnom dizajne bieleho dreva

26137515 44,-

4. Dekoratívny stolík Clubo

s vekom, prevedenie: plast, bambus, farba: 
antracit, veko s otvorom

rozmery: ∅ 38,6 x v 35,8 cm, objem: 35 l

30212741 24,-
rozmery: ∅ 45 x v 41 cm, objem: 50 l

30207181 29,-

5. Nástenné hodiny London

drevené hodiny s kovovým rámom, ∅ 50 cm,  
na batérie, bez batérií

28305363 34,95

TRENDY KOŠE A VÝPLETY

Typickú stredomorskú atmosféru vykúzli prútený 
nábytok, koše alebo svietidlá s výpletom. 

Tiež ratan sa dočkal svojho comebacku a hreje sa na výslní 
záujmu, v neposlednom rade preto, že je stelesnením 
udržateľnosti. Tento prírodný obnoviteľný produkt, rotan 
rákosový, je možné použiť už po piatich až siedmich rokoch 
od vysadenia. 30212741

26137515
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TAPETY A FARBA NA STENY

1. Vliesová tapeta 

odolná proti poškriabaniu a nárazom, prírodný vzhľad 
kameňa so štruktúrovaným povrchom, rola: 10,05 x 0,53 m 

sivá  26522546

hnedočervená  26522555

svetlosivá  26806240

od 14,85

2. Swingcolor Soft Colors farba 5 l 

tónovaná, disperzná farba s dobrými krycími schopnosťami, 
odolná proti oderu, ľahko sa spracováva, 5 l vystačí  
cca na 35 m2 

18,95

broskyňa
26182597

jantar
26184627

macadamia
26187918

pláž
26184636

bavlna
26183217

dym
26167017

aloe
26180096

kameň
26187909

3.  Areka palma, 
Areca dypsis

∅ kv. 23 cm, výška cca 120 cm,  
pre svetlé aj polotienisté stanovište,  
s dostatkom vzdušnej vlhkosti

78703661 42,50

4. Nábytková noha

rozmery: ∅ 55 x v 150 mm, buk, nosnosť 150 kg

28730169 6,-

5. Lamelové dvere

otvorené lamely, borovica, neošetrené, napr. 
rozmery: š 394 x v 762 x hr. 28 mm

14071389 16,65

6. Pracovná doska

z brezy, masívna

rozmery: d 4000 x š 800 x hr. 27 mm 

24451909 196,-
rozmery: d 4000 x š 800 x hr. 38 mm 

24449612 195,-

78703661

26180096

24451909

14071389

28730169

26522546 26522555 26806240
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Jednoduchý dizajn, mäkké svetlo: ideálne 
svietidlo pre stredomorský 
interiér v modernom 
poňatí.

Prírodné materiály, ako je toto 
prútené tienidlo, sa harmonicky 
začleňujú do interiéru 
zariadeného v stredomorskom 
štýle.

SVIETIDLÁ

7. Stolová lampa Bordesley

E27, max. 28 W, prevedenie: kov, drevo, farba: hnedá, 
rozmery: ∅ 21 x v 40 cm, bez zdroja 

26990329 46,90

8. Závesné Jadida 

E27, max. 60 W, prevedenie: oceľ, farba: rustikálna meď, 
rozmery: ∅ 33 x v 110 cm, bez zdroja 

24775098 109,-

9. Závesné Tisha 

E27, max. 40 W, prevedenie: ratan, farba: hnedá, rozmery:  
∅ 40 x v 110 cm, bez zdroja 

28548663 74,-

10. Stojacia lampa Paco 

E27 / E14, max. 40 / 60 W, čítacia lampička, prevedenie: 
kov, textil, rozmery: ∅ 40 x v 170 cm, bez zdrojov 

29312959 115,-

11. Stolová lampa Molly 

E14, max. 40 W, prevedenie: keramika, textil, farba: béžová, 
rozmery: ∅ 20,5 x v 25 cm, bez zdroja, na objednávku 

26463043 22,95

12. Stojacia lampa Townshend 

E27, max. 10 W, prevedenie: kov, drevo, farba: hnedá, čierna, 
rozmery: ∅ podstavca 30,5 x š 25 x v 166,5 cm, bez zdrojov 

25978243 66,90

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

13. Séria Unica

široká ponuka prístrojov (vypínače, zásuvky), 
farebné rámčeky Unica Plus, napr.: 

vypínač jednopólový, biely 21703629

krycí rámček  
jednonásobný, champagne 21709760

zásuvka dvojnásobná,  
champagne 21708183

od 4,95

13

25978243

21703629

26463043

29312959

26990329

24775098

28548663
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SVIETIDLÁ

1.  Stropný ventilátor Bungonia  
s osvetlením

E14, max. 60 W, materiál konštrukcie: 
kov, vrtuľa: MDF, tienidlo: sklo, 3 stupne 
rýchlosti, tichá prevádzka, otáčanie vľavo / 
vpravo, prevedenie: javor, rozmery:  
∅ 105 x v 40 cm, bez zdroja 

12292634 59,- 

2. Závesné Kirkcolm

E27, max. 60 W, prevedenie: oceľ, ratan, 
farba: hnedá, rozmery: ∅ 30 x v 110 cm, 
bez zdroja

26970899 44,90

3. Závesné Bordesley

E27, max. 28 W, prevedenie: oceľ, ratan, 
farba: hnedá, rozmery: ∅ 35 x v 110 cm, 
bez zdroja

26984809 69,-

4. Závesné Anwick

E27, max. 40 W, prevedenie: oceľ, ratan, 
farba: čierna, hnedá, rozmery:  
∅ 37 x v 110 cm, bez zdroja

27690118 56,90

5. Stojacia lampa Edgar

E14, 2x 40 W, prevedenie: kov, farba: 
zlatá, rozmery: ∅ podstavca  
23 x š 42 x v 146 cm, bez zdrojov

27718986 92,-

6. Bodové Pony

E14, max. 25 W, prevedenie: kov, drevo, 
farba: čierna, hnedá, rozmery:  
š 8 x h 12 x v 11,5 cm, bez zdroja 

27503818 20,95

7. Bodové Pony

3-spot, E14, 3x 25 W, prevedenie: kov, 
drevo, farba: čierna, hnedá, rozmery:  
∅ 42 x v 15 cm, bez zdrojov

27475786 64,-

8. Závesné Finca

E27, 4x max. 40 W, prevedenie: kov, 
sklo, drevo, farba: čierna, dymové sklo, 
hnedá, rozmery: š 82 x h 10 x v 150 cm, 
bez zdrojov

30033456 105,-

9. Závesné Ipsden

E27, 3x max. 40 W, prevedenie: kov, 
drevo, farba: čierna, hnedá, rozmery:  
∅ 30 x v 130 cm, bez zdrojov,  
na objednávku

28868972 139,-

Štýlový stropný ventilátor 
prinesie do interiéru 
atmosféru tropických 
diaľok.

LED ŽIAROVKY VINTAGE 1906 

zdroje s „filamentovou“ LED technológiou, povrch 
žiarovky v zlatom tónovaní, vyžarovací uhol  
až 360°, nestmievateľné 

10. Classic Gold 63

E27, 7,5 W, 865 lm 26171577 8,99

11. Globe Gold 28

E27, 4 W, 250 lm 26199728 13,50

Tienidlá z čiernej ocele a ratanového 
výpletu zaujmú svojim rustikálnym 
vzhľadom aj netradičným spojením 
materiálov a farieb.
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12292634 26970899

26984809

27690118

28868972

30033456

27503818

27475786

26171577

26199728

27718986



TIPY A TRIKY

Okrem izbových rastlín, ktoré vám 
pomôžu navodiť atmosféru stredomoria, 
sú vynikajúcim doplnkom tiež všetky 
druhy byliniek. Stačí ich nasušiť, uviazať 
na povraz a zavesiť. A ako bonus  
po nich môžete kedykoľvek siahnuť  
na dochutenie pokrmov.
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HODINY

13. Hodiny

∅ 60 cm, MDF, na batériu, bez batérie

28462356 27,50

14. Hodiny Naran

∅ 60 cm, MDF, na batériu, bez batérie

28756837 49,-

RASTLINY 

16. Kulkas zamiolistý, Zamioculcas

∅ kv. 24 cm, výška vzrastu: 60 – 100 cm, atraktívna 
a nenáročná rastlina pre svetlé stanovištia  
bez priameho slnečného svitu

78929041 45,-

17. Palma Cykas, Cycas revoluta

∅ kv. 17 cm, výška vzrastu: 40 – 60 cm, atraktívna 
rastlina pre svetlé stanovištia

76839603 29,90

OBRAZY

18. Ručne maľované obrazy

rozmery: 100 x 70 cm, rôzne motívy

28460970 85,-

17

18

12

13

15

16

14

15. Obal na kvetináč

∅ 30 x v 26 cm, prevedenie:  
plast, farba: biela / prírodná

22504737 / 22498265 od 13,49

12. Maliarsky rebrík

4 priečky, ľahký a stabilný, FSC 
borovicové drevo, opatrený  
impregnáciou, il. foto

28878148 44,99

28878148

28756837

28460970

76839603

78929041

22504737

28462356
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3. Nástenné hodiny

∅ 30 cm, materiál: MDF, batérie 2x AA  
1,5 V, bez batérií

27728046 8,95

RASTLINY  
A PRÍSLUŠENSTVO

1. Aloe pravá, Aloe vera 

∅ kv. 12 cm, výška vzrastu:  
60 – 70 cm, liečivá rastlina 
nenáročná na pestovanie

79158644 6,99

2. Dekoračný stolík na rastliny 

rozmery: 25 x 25 x v 42 cm /  
30 x 30 x v 62 cm, prevedenie: 
drevo, kov

28968854 49,-
29016215 65,-

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

4. Policový držiak LOOP 

balenie 2 ks, na police s hĺbkou: 
20 – 25 cm, hnedá pravá koža, 
nosnosť 12 kg

26075369  23,30/ bal.

5. Drevená debna Present 

moderný úložný box v módnom 
vintage dizajne, rozmery:  
d 35 x š 25 x v 20 cm

24597672 18,90

TEXTÍLIE A DEKORÁCIE

6. Úplne zatemňovací záves s okami 

rozmery: 135 x 240 cm, farba: biela

29311743  19,95

7. Váza Belly 

farba: číra, rozmery: ∅ 22 x v 26 cm /  
∅ 25 x v 33 cm

napr. 27163081 od 19,99

8. Fotorám 

rozmery: 45 x 45 cm, na 9 fotografií formátu 
à 10 x 15 cm, materiál: MDF, farba: prírodná 
hnedá, vrátane úchytov na zavesenie

28468512 23,50

9. Fotorám 

rozmery: 31 x 58 cm, na 8 fotografií formátu  
à 10 x 15 cm, materiál: MDF, farba: hnedá, 
biela, vrátane úchytov na zavesenie

27789900 23,95

10. Fotorám 

rozmery: 38 x 51 cm, na 8 fotografií formátu  
à 10 x 15 cm, materiál: MDF, farba: biela, 
vrátane úchytov na zavesenie

25978465 23,50

Policové držiaky 
umožňujú rozvinúť 

kreatívny dizajn, aj keď 
máte len obmedzené 

miesto na stene.

Vázam môžete 
nájsť aj iné využitie 
ako na kvety. Stačí 

vložiť sviečky.

Kedysi debna 
na ovocie, dnes 
úložný priestor 
na osobné veci.

7

8

9

10

79158644
26075369

29311743

27728046

28468512

27163081

25978465

27789900

24597672

28968854



49

Nádych
Stredomoria1

1. Závesné svietidlo Oldbury

E27, 2x max. 60 W, rozmery:  
š 118 x h 26 x v 110 cm, bez zdrojov

26131386 179,-

2. Závesná sklenená váza

∅ 12 x v 18 cm  26393016 8,95

∅ 15 x v 20 cm  26354882 11,95

3. Mozaika 30/190KBM

30,5 x 30,5 cm, mramor

27686144 6,25/ ks

4. Mozaika 30/130

30,5 x 30,5 cm, mramor

24543879 4,65/ ks

5. Ratanový lampáš

∅ 34 x v 95 cm, antracit

26279347 39,95

6.  Trámy zo starého dreva 
– smrek / jedľa

pôvodné drevo, rozmery:  
d 500 – 2000 x š 100 – 140 mm, 
tl. 120 – 140 mm

napr. 23130603 xx,-

7. Palma konopná

objem kv. 30 l, výška vzrastu: 
250 – 300 cm, nenáročná,  
v kultivačnom kvetináči

78675113 89,-

8. Kobercová predložka

∅ 120 cm, prevedenie: juta

28634456 35,-

2

5

6

7

8

4

3

26131386

78675113

23130603

26279347

26393016

27686144

24543879

28634456
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Priestor a čas pre seba

POKOJNÁ OÁZA
V PASTELOVÝCH
FARBÁCH
Multifunkčný priestor 
potrebuje farby,  
ktoré sú všestranné
Pastelové farby sú nadčasové, nevtieravé  
a vytvárajú pohodovú atmosféru. Vďaka  
tomu sú vítaným pomocníkom pri navrhovaní 
stien, nábytkového vybavenia, doplnkov  
do domácnosti a celých interiérov. Šetriť s nimi 
nemusíte. 

Kto by si to neprial? Špeciálna izba, ktorá slúži 
ako útočisko, v ktorom sa môžete oddávať svojim 
koníčkom, začítať sa do obľúbených knižiek 
alebo jednoducho úplne vypnúť. Nevyhnutným 
vybavením pre takú izbu je váľanda. Cez deň láka 
k odpočinku, zároveň môže poskytnúť nocľah 
návštevám. Mobilný nábytok, prírodné materiály 
a prívetivé farby sú pre takú odpočinkovú 
miestnosť tým pravým orechovým. 
Ukážeme vám, prečo sú pri zariaďovaní 
pastelové farby tou najlepšou voľbou.

1.  Čalúnený nástenný 
panel Fllow

30 x 30 cm, farba: 
sivá, montáž lepením 
alebo na suchý zips

28152967 6,95 1

 →

2. Kusový koberec Happy

farba: ružová, 100 % polyester, 
vysoký vlas

80 x 150 cm 26412683 59,-
120 x 170 cm 26337874 95,-
160 x 230 cm 26425609 175,-

28152967
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3. Závesné svietidlo Neordic 

E27, max. 20 W, prevedenie: 
kov, textil, farba: zelená, biela, 
kábel s textilným opláštením, 
rozmery: ∅ 34,2 x v 110 cm, 
bez zdroja, na objednávku

26673374 56,-

Maliarsky stolový stojan 

výška 67 cm, drevený

24650007 35,-

2

3

Válenda je šikovne integrovaná 
do regálovej steny. Orámované 
zátišie sa stalo miestom 
bezpečia a pohody.

Pastelové  
farby nie sú 

veľmi výrazné, 
takže ich môžete 

navzájom 
kombinovať  

v jednej 
miestnosti  

bez obáv z toho, 
že by sa rušili.

26673374

24650007

26412683



DOKONALÉ TVARY

Rovnaké s rovnakým sa rado má.  
To platí najmä pre tvary.  

Preto kombinujte predmety  
s podobnými krivkami.  

Okrúhle, organicky zakrivené  
obrysy sú obzvlášť príjemné  

na pohľad a zaisťujú vizuálnu 
harmóniu.
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Harmónia farieb a tvarov
1

1. Stolová lampa Molly

E14, max. 40 W, prevedenie: keramika, textil, farba: béžová, 
rozmery: ∅ 20,5 x v 25 cm, bez zdroja, na objednávku

26463043 22,95

2. Kobercová predložka

rozmery: ∅ 120 cm, prevedenie: juta

28634456 35,-

3. Bambusová roleta

rozmery: š 60 / 80 / 90 / 100 / 120 / 140 x v 160 cm 
alebo š 90 x v 220 cm, 100 % prírodný materiál

napr. š 60 x v 160 cm 25300068 5,99

2
6

7

Silné trio: nežná ružová, 
nebesky modrá a svieža 
biela farba prepožičiavajú 
miestnosti svetlý 
a priateľský ráz.

79178457

27655092

28634456

26463043
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4.  Zatemňovací záves  
s okami

rozmery: 140 x 240 cm,  
farba: ružová, 100 % 
polyester, bez vyobrazenia

27697526 22,95

5. Záves s okami

rozmery: 135 x 245 cm,  
farba: biela, 100 % polyester

23814837 14,95

6.  b!design LVT vinylová 
podlaha dub Western

rozmery lamiel:  
1210 x 220 mm,  
hrúbka 4,2 mm, nášľapná 
vrstva 0,3 mm, vodeodolná, 
imitácia dubového dreva, 
balenie 2,13 m2

27655092 27,90/ m2

7.  Strelícia natalská, 
Strelitzia nicolai

∅ kv. 21 cm, výška 
70 – 150 cm, pre svetlé 
stanovište, čistí vzduch, 
vhodná aj na letnenie

79178457 39,-

8.  Dulux Easycare 
ready-mix farba 2,5 l

oteruodolná, umývateľná 
aj saponátom, 
priedušná, výdatnosť  
16 m2/ l, v ponuke 
mnoho odtieňov

napr. 25362518 19,95

3

7

5

8

8

PASTELOVÉ FARBY NA ZAMILOVANIE

Tiché prírodné odtiene. K nim patria vanilkové, pistáciové  
alebo svetlé zemité tóny. Vytvárajú v miestnosti uvoľnenú atmosféru 
a je možné ich kombinovať mnohými spôsobmi.

Veselé farby cukríkov. Marhuľová, žltá a ružová povzbudzujú chuť  
na sladké a vnášajú do každej miestnosti ženskú, optimistickú ľahkosť.

Čerstvá zeleň 
izbových rastlín 
príjemne osviežuje 
a umocňuje ľahký 
a vzdušný ráz 
priestoru.

PÔSOBENIE  
PASTELOVÝCH FARIEB V INTERIÉRI

Jemné, svetlé odtiene farieb sa 
považujú za pohodové a upokojujúce. 
Nedráždia, sú vnímané pozitívne,  
a môžu dokonca zlepšovať náladu.

Prirodzené, tlmené farby, ako je 
pistáciová alebo vanilková, tvoria 
neutrálny základ. Ružová, svetlá žltá 
alebo mätová pôsobia sviežo, žensky  
a vo vzájomnej kombinácii hravo. 
Všetky pastelové odtiene majú jedno 
spoločné: vytvárajú osviežujúcu, 
vzdušnú atmosféru v každej 
miestnosti, či už je to obývacia  
alebo napríklad detská izba.

34 
ruženka

36
vôňa 
vresu

20
čokoládová 

torta

40
priezračný 

oceán

27 
slnečná 

žiara

napríklad:

25362518

79178457

23814837

27697526

25300068



ŽIADNY OKRAJOVÝ FENOMÉN

Ako si najlepšie vystaviť obľúbené dekorácie?  
Malé poličky sa k tomu skvele hodí.  

Podobnú funkciu splní tiež skladací stôl.  
Aj keď ho zložíte, zostane k dispozícii úzka  

lišta, na ktorej si môžete vystaviť,  
čo len chcete.
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2

2. Korková rola Decosa

prírodný korok, tepelná izolácia, rozmery:  
d 500 x š 50 x hr. 0,4 cm 

20371768 35,-

3. Interiérové dvere Basic

lakované v bielej farbe, zámok dózický 72 mm, bez kovania 
a zárubne, prevedenie ľavé / pravé, šírka: 60 – 90 x v 197 cm

napr. 29616615 39,90

4. Obložková zárubňa

pre hr. steny 8, 10, 13, 15 cm, určená na hladké biele 
lakované alebo fóliované dvere

napr. 25913536 od 105,-

5. Pracovná doska z masívneho dreva

buk, rôzne rozmery, napr. 2000 x 800 x 27 mm

25886610 89,-

1. Stojacia lampa Anita

E27, max. 40 W, prevedenie: 
kov, farba: biela, rozmery:  
∅ podstavca 23 x v 155 cm, 
bez zdroja

29317963 69,90

1

3

4

AKO KOMBINOVAŤ PASTELOVÉ ODTIENE

Doplnky vyrobené z prírodných materiálov, ako je bambusová roleta 
alebo rafiový koberec, podporujú hrejivý efekt hravých nuáns. Žiarivo 
biela dodá extra porciu sviežosti a rozsvieti pastelové tóny. Svetlé drevo 
navodí ležérnu atmosféru severského štýlu.

Biele dvere sa s prirodzenou nenútenosťou integrujú 
do interiéru zariadeného v pastelových tónoch.

Skladací stôl 
poskytuje miesto 
na tvorenie ...

... a takmer zmizne, 
ak potrebujete miesto 
na niečo iné.

5

29616615

25913536

20371768

29317963

25886610
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22165639

nekonečný 
oceán

21559178

voňavý 
rozmarín

25325186

kúzlo 
Provencie

22165268

zlatý  
chrám

22165286

zázvorovový 
čaj

22165213

indický 
biely čaj

27196810

kriedová 
biela

27214253

petrol

27213393

antic 
biela

27210260

čínska  
ruža

27216505

vrecovina

27216514

eukalyptus

Pastelové odtiene obsahujú 
vysoký podiel bielej  
farby

6. Vliesové tapety

rola: 10,05 x 0,53 m, široký 
výber motívov, umývateľné

 od 12,95

7. Nástenná polica XL4

rozmery: h 24 x v 3,8 cm, 
materiál: lamino, farba: 
biely lak, so zapustenými 
držiakmi, nosnosť 12 kg

šírka 60 cm 
25157510 11,50

šírka 80 cm 
25149191 12,50

šírka 118 cm 
25155338 16,90

8. Regalux policová skriňa Trio

prevedenie: MDF, 2 nastaviteľné police, 
kombinovateľné a stohovateľné, nosnosť 
5 kg/ polica pri rovnomernom zaťažení, 
rozmery: š 60 x h 30,4 x v 115,2 cm, 
farba: biela

22635983 39,50

6

7

Mix doplnkov 

do domácnosti,  
kníh, krabíc a debien 
je pokračovaním farebnej 
schémy s prevažne jemnými 
sorbetovými tónmi.

23051582

24558031

26903673

28560223

27665976

21404454

FARBY 

9.  Dulux Colours  
of the World farba 2,5 l

rôzne odtiene, umývateľná, 
oteruvzdorná, výborne kryje

napr. 22165639 16,95

10.  Vintage farba v spreji 
kriedová 400 ml

rôzne odtiene, matná, vysoká 
výdatnosť, rýchle zasychanie, 
do interiéru

napr. 27765511  6,79

9

10

8

7

25157510
23051582

24558031

26903673

22635983

27765511

22165639

28560223

27665976

21404454
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LED STROPNÉ SVIETIDLÁ

1. Mara

60 W, 3900 lm, 3500 – 6500 K, prevedenie: oceľ / plast, 
farba: biela, stmievateľné, vr. diaľkového ovládania, 
rozmery: ∅ 60 x v 10,5 cm, životnosť 30000 hod.

25907210  69,-

2. Lola

24 W, max. 1550 lm, 2700 – 5000 K, prevedenie:  
plast, textil (textilné tienidlo je prateľné), stmievateľné, 
vr. diaľkového ovládania, kompatibilné s mobilnými 
aplikáciami a hlasovými asistentmi, rozmery:  
∅ 50 x v 18 cm, životnosť 20000 hod.

29287109  119,-

3. Drago

80 W, 5480 lm, plynule nastaviteľná teplota svetla 
2700 – 6500 K, prevedenie: plast, kov, farba: biela,  
vr. diaľkového ovládania, rozmery: š 50 x h 50 x v 4 cm, 
životnosť 30000 hod.

27001862  111,-

4. Palozza

11 W, 1500 lm, 3000 K, prevedenie: kov, farba: 
ružová, rozmery: š 70,5 x v 31,5 x h 12,5 cm, životnosť 
15000 hod.

26379779  109,-

1

Štíhly dizajn tejto nástennej 
lampy ladí s decentnou 

farebnou koncepciou.

Hore mäkké neoslňujúce 
svetlo, dole doplnková 
čítacia lampička.

SVIETIDLÁ

5. Nástenná lampa House

E14, max. 40 W, prevedenie: kov, farba: biela, 
rozmery: š max. 84,5 x v 18 cm, bez zdroja

29550519  72,-

6. Stolová lampa Agra

E14, max. 18 W, materiál: kov, farba: sivá,  
rozmery: š 11,5 x h 11,5 x v 33,5 cm, bez zdroja

29550704  45,-

7. Stolová lampa Palozza

LED, 14 W, 1600 lm, 3000 K, prevedenie: kov, farba: ružová, 
rozmery: ∅ 18,5 x v 38 cm, životnosť 15000 hod.

26379973  64,90

8. Nástenné svietidlo Read

E27, max. 40 W, prevedenie: kov, farba: biela, otočné, 
s prídavnou čítacou lampičkou, LED, 3 W, dĺžka 18 cm, 
2 samostatné spínače, rozmery: š 11 x v 17 cm, bez tienidla, 
na objednávku

25560589  59,-

9. Tienidlo Melrose

E27, prevedenie: štruktúrovaná textília, farba: béžová, 
rozmery: ∅ 13 / 15 x v 20 cm, na objednávku

25517381  10,95

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

10. Séria Eqone

nadčasový dizajn, široká ponuka prístrojov (vypínače, 
zásuvky), farba: biela, napr.:

vypínač jednonásobný r. 1,  
kompletný 22393962 + 22394336 

zásuvka, kompletná 22393944 + 22394336

od 3,50

11. Séria Sedna

možnosť rôznych farebných kombinácií vďaka dizajnovým 
rámčekom, farba: biela, alu, čierna, betón, sklo, napr.:

vypínač jednonásobný r. 6,  
kompletný napr. 28696544 + 28670061 

od 5,40

2

3

6 7

5

8

9

4

10 11

29550519

25907210

25517381

25560589

29550704 26379973

22393962 28696544

27001862

2637977929287109
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HODINY A OBRAZY

12. Sklenené hodiny

∅ 30 cm, tichý chod,  
na batérie, bez batérií, 
dekor betónu

26092562 19,95

13. Obraz na skle

∅ 70 cm, motív cesty

26830878  52,-

14.  Obraz na skle

∅ 70 cm, motív mrakov

26830887 52,-

15.  Obraz na plátne

rozmery: 60 x 80 cm, 
motív baletky

25652088 22,-

16.  Obraz na plátne

rozmery: 75 x 100 cm, 
motív Eiffelovky

26815167 34,50

17.  Obraz na skle

rozmery: 120 x 80 cm, 
motív plachetnice

30155855 99,-

Kusové koberce vnesú 
do sveta farieb hravé 

nuansy

Obraz na skle vo výrazných 
farbách, vytvorí perfektný 
kontrast s jemnými 
farbami interiéru.

12 13

15

16

14

19

18

17

22998862

slonovinová 
kosť

24806864
grafit

25454743
ružová

22979663
platinová

19. Kusový koberec Super soft

farba: ružová, slonovinová kosť, platinová, 
grafit, 100 % polypropylén, podklad: bavlna, 
výška vlasu 2,5 cm

80 x 150 cm  napr. 25458709 59,-
120 x 170 cm napr. 25454743 95,-
160 x 230 cm napr. 25458505 165,-

18. Sviečka Signature

exotická vôňa, 425 g, 
horí až 60 hodín, 
drevený knôt

29254699 23,-

30155855

26815167

29254699

26830887

25652088

2683087826092562

22979663

24806864

25454743

22998862
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Purpur 
27087303

Diamond 
27008094

Cinnamon 
27079151

Skyline 
27080551

Dreamy 
27078237

Flanell 
27079142

Glade 
27087118

Shadow 
27087127

AK IDE O DOPLNKY, JE MOTTO:

Menej je viac. Konieckoncov, zóna odpočinku by mala  
ponúkať aj vizuálny relax. Doplnky, ktoré spájajú funkčnosť  
s dekoratívnym talentom, majú skôr zmysel. Kreslo môže 
byť praktickou poličkou na oblečenie aj extravagantným 
dizajnovým predmetom. Bohaté ťažké závesy zatemňujú  
a nadýchané koberce poskytujú príjemné teplo pre nohy.

1

3

FARBY 

1. Swingcolor efekt trblietavý 

vysoko kvalitná disperzná farba, neobsahuje rozpúšťadlá  
a zmäkčovadlá, s ušľachtilým strieborným leskom  
na dosiahnutie zvláštneho efektu vo vašom interiéri, 2,5 l 
vystačí na cca 20 – 25 m² pri jednovrstvovom nátere

1 l 18,50

2,5 l 35,-

DEKORÁCIE A SVIETIDLO

7. Záves s okami

rozmery: 140 x 260 cm, farba: ružová, 
zlatá, 100 % polyester, metalický povrch

28361046 19,95

8. Vankúš Happy

rozmery: 48 x 48 cm, farba: béžová, 
čierna, ružová, strieborná, taupe, 
slonovinová kosť, 100 % polyester

napr. 27117769 16,95

9. Vankúš Shaggy

rozmery: 40 x 40 cm, shaggy, farba: 
ružová, 100 % polyester

27309335 11,95

10. Dekoračná kožušina

100 % ovčia koža, rozmery: 60 x 90 cm, 
farba: bordová, ružová

napr. 26583516 od 39,95

11. Závesné svietidlo Anastasia

E27, max. 60 W, prevedenie: kov, textil, 
farba: hnedá, rozmery: ∅ 44,5 x v 108 cm, 
bez zdroja

27890404 97,-

7
5

6

8

10

4

UMÝVATEĽNÉ TAPETY

2. Vliesová tapeta

rola: 10,05 x 0,53 m, 
farba: vínová, motív 
ruže

24744210 15,-

3. Vliesová tapeta

rola: 10,05 x 0,53 m,  
farba: multicolor, 
motív ruže

27284441 23,95

4. Vliesová tapeta

rola: 10,05 x 0,53 m, farba: sivá, 
motív ornamentov, reliéfny povrch

23051582 19,95

5. Vliesová tapeta

rola: 10,05 x 0,53 m, farba: 
ružová, motív ružového stromu

28560223 23,95

6. Vliesová tapeta

rola: 10,05 x 0,53 m, farba: 
ružová, zelená, motív kvetov

23657874 13,50

2

27284441

27087303
24744210 23051582

28361046

28560223

27117769

23657874

26583516
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9

8

8

711

27890404 28361046

27117769

27309335
27117769
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Extravagancii 
sa medze nekladú 

– na diagonálnych 
policiach vaše obľúbené 
tituly obzvlášť vyniknú.

Vytvorte si útulný kútik na čítanie, snívanie a odpočinok  
a rozprávajte svoj vlastný príbeh slovami originálneho dizajnu.
Ten náš začína jednotnou čiernou výmaľbou a jednoduchým  
nábytkom v priemyselnom štýle. Tieto decentné kulisy priamo 
nabádajú k rozžiareniu dynamickými kontrastmi. Našou  
hlavnou hrdinkou je potom svieža, intenzívna žltá,  

do ktorej sa zahalilo hneď niekoľko kusov vybavenia.  
Od útulného kresla cez závesy až po výrazný puf. Komparz  
tvorí netradičná polica na knihy vlastnej výroby, umelecké 
doplnky a rastliny. V oceňovanej vedľajšej úlohe 
exceluje prírodná kožušina.  →

Každý dobrý príbeh musí mať svojho hrdinu. 
Ten náš sa vyfarbil pekne dožlta...

Prírodná kožušina interiér zútulní a na pohľad  
aj dotyk vyvoláva príjemný pocit pohodlia. Navyše  

s ňou môžete miestnosť obohatiť o najrôznejšie farebné tóny.

1

25890541
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Vďaka vhodnému kvetináču sa izbové 
rastliny začlenia do akéhokoľvek 
interiérového štýlu, ktorý naplnia 
upokojujúcou, príjemnou atmosférou.

3

4

Čitateľský kútik v hlavnej úlohe

Ponorte 
sa do príbehu

1. Dekoračná kožušina
25890541 / 26493068 

100 % hovädzia koža, rôzne druhy  
a farby, orientačné rozmery:  
cca d 210 x š 175 cm (plocha  
cca 2 – 3 m2) / cca d 220 x š 180 cm 
(plocha: cca 3 – 5 m²), z Južnej Ameriky

109,- / 129,-

2. Ozdobná lišta

z tvrdého polystyrénu, dĺžka 2 m, 
vodeodolná, je možné v nej ukryť 
kabeláž, jednoduchá inštalácia lepením

2 x 2 cm 24552219 4,95

2 x 4 cm 24552228 5,95

3. Obal na kvetináč Delphi

rôzne rozmery, prevedenie: keramika, 
farba: žltá

napr. ∅ 14 x v 13 cm  27444643 5,19

4.  Peprinec, 
Peperomia obtusifolia

∅ kv. 12 cm, vhodný skôr do tienistých 
stanovíšť s vyššou vzdušnou vlhkosťou, 
veľmi mierna zálievka

79149912 6,75

5. Vankúš Love

rozmery: 45 x 45 cm, bez vyobrazenia

29305047 13,95

27444643

79149912

29305047

24552219
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Čierna a zlatá – 
extravagantná farebná 
kombinácia premieňa 

svietidlá na malé 
umelecké diela.

SVIETIDLÁ

1. Závesné Apolo

E27, max. 60 W, prevedenie: kov, farba: čierna, zlatá, 
rozmery: ∅ 40 x v 110 cm, bez zdroja

27891522 68,-

2. Závesné Kalla

E14, 5x max. 25 W, prevedenie: kov, sklo, farba: 
dymová čierna, rozmery: ∅ 35 x v 120 cm, bez zdrojov

27289969  139,-

3. Stropné Calimero

E27, 3x max. 2560, prevedenie: sklo, farba: 
satinované sklo, rozmery: ∅ 40 x v 8 cm, bez zdrojov

27711921  34,95

4. Bodové Sarra

E14, max. 40 W, prevedenie: kov, farba: čierna, zlatá, 
rozmery: š 10 x v 12,5 cm, bez zdroja

28727718  21,50

5. Stojacia lampa Covaleda

E27, max. 60 W, prevedenie: kov, farba: čierna, zlatá, 
rozmery: ∅ 55 x v 164 cm, bez zdroja, na objednávku

25469604  249,-

6. Stolová lampa Clarke

E14, max. 40 W, prevedenie: kov, farba: čierna, zlatá, 
rozmery: š 11 x h 11 x v 25 cm, bez zdroja

27291308  25,45

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

7. Séria Sedna

široká ponuka prístrojov (vypínače, zásuvky), možnosť 
mnohých kombinácií vďaka rôznym dizajnovým 
rámčekom, napr.:

vypínač r. 6, kompletný, antracit

28681090 + 28702326  7,34

vypínač r. 6, rámček čierne sklo

28681090 + 28663052  9,38

BIG CITY LIGHTS

Lesklé zlaté plochy dodávajú interiéru nádych 
originálnej exkluzivity. Moderné dizajnové 
svietidlá potom rafinovaným spôsobom 
kombinujú okázalé farby s farebným konceptom 
miestnosti.

Svetlo avantgardných čiernych svietidiel 
zvýrazňuje v kontraste ich hrejivý zlatý lesk  
a vnáša do priestoru majestátnosť.

7

6

5
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2
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27891522

27289969

27711921

25469604

28727718

27291308

28681090
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Luxusné dizajnové prvky  
skvele doplnia váš kútik

Extravagantná dekorácia 
na stene vytvára štýlový kontrast 
k rustikálne pôsobiacemu ohňu v krbe.

DEKORÁCIE

8. Kovová dekorácia

tvar kvetov, rozmery: 65 x 85 cm, farba: zlatá

29221727 75,-

9. Zrkadlo Florence

vonkajšie rozmery: 46 x 146 cm, rozmery zrkadla: 40 x 140 cm, 
samostojace, farba: zlatá, s nohou

27739066  55,-

10. Kovová dekorácia

tvar kruhov, rozmery: 50 x 90 cm, farba: multicolor

29226713  79,-

OZDOBNÉ LIŠTY

zakrývajú drobné vady, jednoduchá montáž, možnosť 
dodatočného natretia, materiál: polystyrén

11. A20, rozmery: 2 x 2 cm, dĺžka 2 m

24542672 0,89

12. B25, rozmery: 1,5 x 1,5 cm, dĺžka 2 m

24547190 0,89

13. M23, rozmery: 2 x 2,3 cm, dĺžka 2 m

24551951 0,89

14. DM552, rozmery: 5,5 x 5,5 cm, dĺžka 2 m

24542681 3,95

15. DM352, rozmery: 3,5 x 3,5 cm, dĺžka 2 m

24839745 2,99

16. DM55, rozmery: 3,5 x 5,5 cm, dĺžka 2 m

24839754 3,95

9
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29221727

27739066
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24547190

24551951
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SVIETIDLÁ

1. Stojacia lampa Edgar

E14, 2x 40 W, prevedenie: kov, farba: 
čierna, rozmery: ∅ podstavca  
23 x š 42 x v 146 cm, bez zdrojov

27725393 86,-

2. Závesné Tarbes

E27, max. 60 W, prevedenie: kov, farba: 
čierna, rozmery: ∅ 32,5 x v 110 cm,  
bez zdroja

23578911  44,-

3. Závesné Cortenova

E27, 4x max. 60 W, prevedenie: oceľ, 
farba: čierna, rozmery:  
š 84 x h 6 x v 110 cm, bez zdrojov

27772362  92,90

4. Stolová lampa Bemmo

E14, max. 25 W, prevedenie: kov, textil, 
farba: čierna, rozmery: ∅ 15 x v 35 cm, 
bez zdroja

27701667  26,65

5. Bodové svietidlo Laurin

GU10, 3x max. 35 W, prevedenie: kov, 
farba: biela, rozmery: š 33,5 x v 10,5 cm, 
bez zdrojov

27150366  54,-

6. Závesné Cremella

E27, 3x max. 40 W, prevedenie: oceľ, 
farba: čierna, rozmery:  
š 94 x h 18 x v 110 cm, bez zdrojov

27789937  189,-

7. Závesné Yorth

E27, max. 60 W, prevedenie: oceľ, 
farba: sivá, rozmery: ∅ 11 x v 200 cm, 
bez zdroja

24842637  25,90

8. LED svetelný zdroj Globe

E27, 4 W, 350 lm, 3000 K, filament, 
stmievateľný, Vintage štýl s čírym sklom

25582565  9,95

Stojacia lampa, dopĺňa 
svojim kontrastom perfektne 

farebný koncept interiéru.

Retro svietidlá 
s objímkou 
v betónovom 
dizajne dokonale 
zapadajú do štýlu 
miestnosti.
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VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

9. Séria Eqone

nadčasový dizajn, široká ponuka prístrojov (vypínače, zásuvky), 
farba: biela, sivá alebo strieborná, napr.:

vypínač jednonásobný r. 1, kompletný 22393962 + 22394336 

zásuvka, kompletná 22393944 + 22394336

od 3,30
 

27725393 23578911

27772362

27701667

27789937

27150366

24842637

25582565

22393962
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KEĎ SVETLO PRENIKNE  
DO VNÚTRA PRÍBEHU

Tichým, ale o to nenahraditeľnejším hrdinom príbehu  
je dobré svietidlo. Osvetlenie s bielym denným svetlom  
by malo byť dobre nastaviteľné. Ak túžite po niečom 
elegantnejšom, potom stavte na nástenné  
svietidlá, ktoré šetria miesto  
a do interiéru vnášajú nový  
dekoratívny prvok.

SVIETIDLÁ

10. Stojacia lampa Priddy

E27, max. 40 W, prevedenie: kov, farba: 
čierna, biela, rozmery: ∅ podstavca  
23 x v 137 cm, bez zdroja, na objednávku

25478798  72,-

11. Nástenné svietidlo Coswarth

E27, max. 25 W, prevedenie: kov, farba: 
čierne, krémová, rozmery: š 14 x v 20 cm, 
bez zdroja

27794676  24,50

DEKORÁCIE

13. Aróma difuzér

10 W, zvlhčuje a prevonia vzduch, 400 ml veľká 
nádržka na vodu, s ambientným osvetlením, barva: 
hnedá, na priestor 30 m2

27716449  27,90

14. Vôňa iPuro Soft Vanilla

vôňa najjemnejšej madagaskarskej vanilky  
s jemným krémovým karamelom

sviečka 125 g 28413734  4,49

aróma difuzér 200 ml 28410364  15,99

15. Zatemňovací záves s okami

rozmer: 135 x 260 cm, 100 % polyester

farba: čierna 29276392  19,95

farba: žltá 27697711  25,95

Silné kontrasty vnášajú  
do každého príbehu napätie

Vyladené: voľne stojaciu 
lampu si môžete otáčať 
podľa potreby a navyše 
svojim dizajnovým 
prevedením oživí interiér.
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FARBY

12. Swingcolor vnútorná farba Simply 2,5 l

matná, vysoko kryvá, paropriepustná, 
znížená náchylnosť k bielym škrabancom  
a ryhám vďaka mierne hrubému povrchu, 
rôzne farebné odtiene, 1 l vystačí  
cca na 10 m2 

26177256  19,95

C1
26177256

C2
26185143

C5
26182436

C6
26176545

11

25478798

27794676
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28413734

27716449

28410364
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Celkový dojem  
z dizajnu  
sa skrýva  
v harmonických
detailoch

Individuálne police v systéme, 
ktoré tvoria hlavné farebné prvky 
interiéru, si môžete rozmiestniť 
podľa potreby.

1
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1. Nástenná polica Filo

rozmery: š 60 x h 20 x v 1,9 cm, vr. 2 konzol, 
prevedenie: MDF drevo, kov, farba: čierna, biela

27250239 17,60

2. Zrkadlo v ráme s nohou

rozmery: 46 x 146 cm, farba: sivá

27739084 55,-

4. Vliesové tapety

rola: 10,05 x 0,53 m, rýchlo a ľahko sa lepia, 
sú umývateľné a odolné proti oteru

28673510 27,50

28562098 23,95

25310669 svietiaci efekt 24,95

28655192 do vypredania zásob 15,95

5. Lepidlo na vliesové tapety Direct 200 g

na vliesové a netkané textilné tapety, odoláva 
vysokým teplotám a vlhkosti, je možná 
aplikácia valčekom priamo na stenu

15353082 7,89

6. Tapetovacia sada 3 ks

obsahuje: valček, zalamovací nôž, špachtľu, 
na prácu s vliesovými tapetami

26286082 9,95/ sada 3 ks

7. Polica Diamond

prevedenie: dub, kov, farba: čierna, hnedá, 
rozmery: š 40 x h 12 x v 13 cm 

28402079 20,50

8. Polica

prevedenie: dub, kov, farba: čierna, hnedá, 
rozmery: š 60 x h 20 x v 21,5 cm 

27581179 39,50

9. Sada políc 3 ks

prevedenie: kov, farba: čierna, rozmery:  
š 26 x h 10 x v 22 cm, š 34 x h 10 x v 24 cm,  
š 42 x h 10 x v 26 cm 

27581188 39,90/ sada 3 ks

28673510 25310669

2865519228562098

27250239

27739084

28673510 25310669

2865519228562098

15353082

26286082

28402079

27581179

27581188
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Slnečné vyhliadky  
pre vaše bývanie – v trendy 
kombináciách žltej a sivejŽltá

 je vhodná  

aj n
a kombináciu so sivou

1

2
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8

1. Závesné svietidlo Sarabia

E27, max. 60 W, prevedenie: 
oceľ, farba: sivá, rozmery:  
∅ 27,5 x v 110 cm, bez zdroja, 
na objednávku

23585203 78,-

2. Mozaika Uni CG B103

rozmery: 30,2 x 33 cm, 
vhodná do kuchyne a vlhkých 
priestorov

25907423 4,85

3. Drevená debna Vintage

rozmery: 35 x 25 x 20 cm, 
prevedenie: drevo, farba: 
biela

24597672 18,90

rozmery: 39 x 29 x 21 cm, 
prevedenie: drevo, farba: 
sivá

24918015 19,50

4. Socha

prevedenie: Fibre Clay, 
rozmery: š 27 x h 20 x v 60 cm, 
farba: sivá

28846561 59,-

5. Osram LED svetelný zdroj

E27, 2,5 W, 10 lm, žltá farba, 
životnosť 15000 hod.

25518700 5,29

6. Kôš kovový

rozmery: š 31,5 x h 25 x v 17 cm, 
materiál: kov, farba: biela

29187634 16,50

7. Ready-mix farba Colorline 4 kg

odtieň slnečnica, výborne kryje, 
odolá oterom, paropriepustná, 
výdatnosť 8 – 12 m2/ kg

21773978 11,50

8.  Gresová dlažba  
Smart

59,8 x 119,8 cm, matná, 
protišmykovosť R10, oteruvdornosť 
PEI IV, rektifikované hrany, 4 rôzne 
farby, balenie: 1,44 m2

napr. 28238724 54,90/ m2

vyrobené
v ČR

29187634

21773978
28238724

28846561

24597672

23585203 25907423

25518700
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V hlavnej úlohe

MINIMALIZMUS

Minimalizmus – viac ako len prázdny priestor
Minimalisti, ktorí si potrpia na úspornosť, by sa dali označiť za puristov moderného interiérového dizajnu. Zbytočne by ste tak 
u nich doma hľadali priehrštie výrazných doplnkov a dekorácií, dôraz je kladený predovšetkým na priestor samotný, použité 
materiály a ich formu.

Bývanie v minimalistickom štýle si však nepredstavujte iba ako prázdny priestor. V skutočnosti sa jedná o striedmy štýl bývania, 
v ktorom má každý objekt v interiéri svoju funkciu a účel.

Kúzlu minimalizmu ľahko prepadnete hneď potom, čo porozumiete jeho základným princípom. Teda, že stredobodom 
všetkého je funkčnosť a že prázdne biele steny je možné využiť ako čisté plátno na hru svetiel, tieňov a kontrastov.

 →
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Hĺbku a textúru dodajú priestoru rôznorodé textilné prvky. Teplo domova 
a príjemnú atmosféru môžete v súlade s minimalistickým štýlom vykúzliť 
napríklad vďaka jednoduchým závesom, posteľnej bielizni, vankúšom 
alebo kusovým kobercom z materiálov, ako je ľan, vlna alebo bavlna.

KOMBINUJTE 
RÔZNE ODTIENE A TEXTÚRY

Monochromatickú paletu farieb 
môžete oživiť napríklad primiešaním 
rôznych odtieňov či kombináciou 
viacerých textúr.

Príjemnú atmosféru domova 
vykúzlia aj ozdobné obaly  
na kvetináče a zelené rastliny.

Bývanie v minimalistickom štýle rozhodne 
nemusí vyzerať nudne a sterilne. Vhodne 
zvolené doplnky v decentných farbách 
a dizajnové svietidlá s teplým svetlom 
zaistia, že z miestnosti bude vyžarovať 
hrejivé teplo domova.

Zelené rastliny tvoria 
zaujímavý farebný kontrast 
s monochromatickým 
dizajnom bytu. V kombinácii 
s dekoratívnymi obalmi 
na kvetináče potom dodávajú 
priestoru príjemnú atmosféru.

Jednoducho a čisto 
zariadenú obývaciu izbu 
skvele oživí napríklad 
nevšedná kruhová váza 
s neobvyklou kvetinovou 
výzdobou.
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VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

1. Séria Levit

ideálny doplnok moderného interiéru  (vypínače, zásuvky, rámčeky), 
farba: biela, napr.:

vypínač jednonásobný r. 1,  
kompletný napr. 27711301 + 27660087 + 27711338 

zásuvka, kompletná napr. 27711374 + 27711338

dvojzásuvka pootočená,  
kompletná napr. 27705818

od 6,64

1

SVIETIDLÁ

2. Stojacia lampa Fredr

E27, max. 40 W, prevedenie: kov, farba: čierna, 
rozmery: š 53 x v 152 cm, bez zdroja

29477274 109,-

3. Vstavané bodové

LED, 3x 6 W, 3x 550 lm, 3000 K, prevedenie: plast, 
naklápacie, stmievateľné, ∅ 82 mm, inštalačná hĺbka 
35 mm, výrez 75 mm, životnosť 15000 hod.

27748239 23,95/ sada 3 ks

4. Stojacia lampa Balini

E14, 5x max. 28 W, prevedenie: kov, sklo, farba: sivá, 
rozmery: ∅ podstavca 30 x š 85 x v 180 cm, bez zdrojov

28659121 269,-

5. Závesné Dione

E14, max. 40 W, prevedenie: sklo, farba: dymová 
čierna, rozmery: ∅ 25 x v 185 cm, bez zdroja

29539572 89,-

6. Bodové Laurin

3-spot, GU10, 3x max. 35 W, prevedenie: kov, farba: 
biela, rozmery: ∅ 22 x v 10,5 cm, bez zdrojov

27166901 59,-

7. Nástenné Pure

E14, max. 28 W, prevedenie: kov, sklo, farba: čierna, 
rozmery: š 18 x v 20 cm, bez zdroja

27088698 45,-

8. Stropné Gorosiba

E27, 3x max. 40 W, prevedenie: kov, sklo, farba: čierna, 
dymové sklo, rozmery: ∅ 45 x v 17,5 cm, bez zdrojov

28875510 89,90

9. Bodové Bimeda

LED, 4-spot, GU10, 4x 2,5 W, 960 lm, 3000 K,  
prevedenie: kov, farba: čierna, rozmery: š 64 x h 10 cm, 
vr. zdrojov, je možné meniť

22698375  62,90
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Stojacia lampa v decentnej čiernej farbe 
s čistým dizajnom nájde uplatnenie 
vďaka svojej univerzálnosti takmer 
kdekoľvek.

22698375

28875510

27711301

27166901 27088698

28659121

29539572
2774823929477274
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ČALÚNENÉ NÁSTENNÉ PANELY

Komplexné riešenie na použitie v bytovom dizajne,  
v ktorom sa snúbi dekoratívna funkcia s praktickými 
akustickými vlastnosťami. Mäkké čalúnené nástenné panely 
dostupné v niekoľkých farebných prevedeniach a rozmeroch 
sú vhodné pre domácnosti, kancelárie aj verejné priestory. 

Je možné ich ľubovoľne kombinovať a ich montáž môže byť 
trvalá pomocou lepidla alebo dočasná pri použití pásky  
so suchým zipsom.

29302057 29401927

29347544 29389634

29386954
10. Incana

rozmery: 30 x 60 cm od 14,95

11. Fllow

rozmery: 30 x 30 cm od 6,95 

rozmery: 30 x 60 cm od 9,95 DOPLNKY

12. Fotorám

rozmery: 46 x 51 cm, 
na 4 fotografie formátu 
à 10 x 15 cm  
a 2 fotografie formátu 
à 13 x 18 cm, materiál: 
MDF, farba: biela, 
zlatá, vrátane úchytov 
na zavesenie

28980900 22,95

13. Fotorám

rozmery: 46 x 46 cm, 
na 8 fotografií formátu 
à 10 x 15 cm, materiál: 
MDF, farba: prírodná 
hnedá, čierna, vrátane 
úchytov na zavesenie

28980919 23,95

1312

11

antracit
28152958 / 
28725721

sivá
28152967 / 
28152727

čierna
28152949 / 
28152709

ružová
28724922 / 
28725721

okrová
28152994 / 
28152754

zelená
28152976 / 
28152736

terra
28725916 / 
28710189

modrá
28152985 / 
28152745

10

V spálni je najdôležitejšie pohodlie a útulnosť. 
Obe tieto požiadavky spĺňajú štýlové čalúnené 
nástenné panely, ktoré navyše plnia aj funkciu 

zvukovej izolácie.

28152949

2898091928980900

29386954
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Bývanie v minimalistickom štýle. Každý objekt  
v miestnosti plní určitú funkciu a obohacuje 
priestor svojou jednoduchosťou. 

Je celkom prirodzené, že v jedálni potrebujete 
stôl a stoličky. V ideálnom prípade by potom tieto 
prvky mali tvoriť harmonický celok, ktorý polichotí 
minimalistickému oku. Pri výbere vybavenia treba 
dbať na prevedenie, farbu aj použité materiály. 
Tie by mali byť jednotné nielen v rámci jednej 
miestnosti, ale aj celého bytu.

Čisté línie a ostré hrany môžete vhodne „rozbiť“ 
napríklad dizajnovými stoličkami s pohodlnými 
zamatovými sedákmi v tvare vajca.
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SVIETIDLÁ

1. Závesné Cortenova

E27, 5x max. 60 W, prevedenie: kov, farba: 
čierna, rozmery: ∅ 35 x v 110 cm, bez zdrojov

27764697 119,-

2. Závesné Cremella

E27, max. 40 W, prevedenie: oceľ, farba: 
čierna, rozmery: ∅ 37 x v 110 cm, bez zdroja

27801743 109,-

3. Závesné Alicia

G9, 12x max. 10 W, prevedenie: kov, sklo, 
farba: dymová čierna, rozmery:  
∅ 45 x v 150 cm, bez zdrojov

27749418 269,-

4. Nástenné Riggs

E27, max. 60 W, prevedenie: kov, farba:  
čierna, s nožnicovým ramenom, rozmery:  
š max. 50 x h 21 x v 18,5 cm, bez zdroja

29543625 79,-

4 LED SVIETIDLÁ

5. Stropné Spadafora

25 W, 2500 lm, 3000 K, prevedenie: 
hliníkový profil a oceľ s práškovým 
nástrekom, farba: čierna,  
s priehľadným akrylátovým prvkom, 
stmievateľné, rozmery: š 116 x h 8 cm, 
životnosť 25000 hod. 

27070774 159,-

6. Závesné Isidro

27 W, 3850 lm, 3000 K, prevedenie: 
hliník, plast, farba: čierna, biela, 
rozmery: š 79,5 x h 6 x v 110 cm

28864396 149,-

7. Stropné Irvine

60 W, 6500 lm, plynule nastaviteľná 
farba svetla 3000 – 6500 K, 
prevedenie: kov, farba: antracit / 
strieborná, stmievateľné, rozmery:  
š 105 x h 42 x v 6 cm, vr. diaľkového 
ovládania, životnosť 30000 hod.

27866663 /  

27854686 138,-

8. Závesné Edel

36 W, 4320 lm, 4000 K, prevedenie: 
hliník, plast, farba: biela / čierna, 
rozmery: š 113 x h 4,5 x v 150 cm, 
životnosť 50000 hod.

27221396 /  

27221402 139,-

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

9. Séria Sedna

široký výber prístrojov (vypínače, zásuvky), 
mnoho kombinácií vďaka dizajnovým 
rámčekom, farba napr.: alu, čierna, napr.:

vypínač jednonásobný r. 6, kompletný, antracit

28681090 + 28702326 7,34

9

S jednoduchým nástenným 
svietidlom v nastaviteľnej dĺžke 
si posvietite na všetky príjemné 
kratochvíle.

27070774

29543625

28864396

27866663

27221402

27764697 27801743 27749418

28681090
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Farba s efektom betónu vytvára verný efekt prírodného surového
betónu s jeho charakteristickou štruktúrou. Na to stačí pár

jednoduchých detailov a miestnosť pôsobí razom iným dojmom.

7. Rýchlotuhnúci betón modelovací 2,5 kg

ideálny na tvarovanie a modelovanie filigránových kvetov, váz, misiek a dekorácií, nezmršťuje sa  
a nepraská, odolá vlhkosti a mrazu, neprepúšťa vodu, po zaschnutí je možné ďalej dekorovať

26507640 12,99

7

4

5

6

8

KUSOVÉ KOBERCE 

8. Peri

100 % polyester, protišmykový podklad, odolný 
proti škvrnám, je stálofarebný, vodoodpudivý, 
antistatický a antialergický, prevedenie: sivá / 
grafit

rozmery: 80 x 140 cm

28374761 / 28371896  19,90

rozmery: 160 x 220 cm

28374770 / 28384900  59,-

1
2

3

CELOSKLENENÉ DVERE A KOVANIE

1. Súprava Linea 40 pre posuvné dvere Black Edition

dĺžka 1900 mm, moderný systém posuvu pre celosklenené, alebo 
drevené interiérové dvere, tichý doraz, súčasťou dverné madlo, 
farba: čierna, na objednávku

28337454 219,-

2. Celosklenené dvere Black Edition

rozmery: š 834 x v 1972 mm, bezpečnostné 8 mm sklo satinované, 
odolné proti nárazu, poškriabaniu, dvere tiež v posuvnom prevedení, 
na objednávku

27074226 175,-

3. Kovanie Style pre celosklenené dvere Black Edition

materiál: alu, kompletná sada: kľučka, závesy, bez možnosti 
uzamknutia, alebo prevedenie s WC zámkom, farba: čierna,  
na objednávku

29054206 / 29054215 od 119,-

STIERKY S OPTIKOU BETÓNU
ľahko vytvoríte jedinečný povrch vďaka betónovému efektu, 5 kg základnej stierky a 1 kg efektovej 
stierky vystačí na cca 10 m², k dispozícii v sivej a bridlicovo sivej farbe, neobsahuje rozpúšťadlá

4.  Základná stierka  
s optikou betónu 5 kg

napr. sivá

20671918 34,95

5.  Efektová stierka  
s optikou betónu 1 kg

napr. sivá

20671927 22,-

6.  Hladidlo na optiku betónu

plastové, ergonomický tvar pre ľahkú 
prácu, na aplikáciu stierky imitujúcej 
betón

20672443 4,49

vyrobené
v Nemecku

28337454 27074226

29054206

26507640

20672443

20672443

20672443

28374761
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14 15

STOJACIE LAMPY 

14. Edgar

E27, 2x max. 40 W, prevedenie: kov, farba: čierna, rozmery:  
∅ podstavca 23 x š 42 x v 146 cm, bez zdrojov

27725393 86,-

15. Fredr

E27, max. 40 W, prevedenie: kov, farba: čierna, rozmery:  
∅ podstavca 22,5 x š 53 x v 152 cm, bez zdroja

29477274 109,-

16. Arthur

E27, max. 25 W, prevedenie: kov, farba: sivá,  
rozmery: ∅ 28 x v 150 cm, bez zdroja

28407180 65,-

SVIETIDLÁ

9. Stropné Gorosiba

E27, 4x max. 40 W, prevedenie: kov, sklo, farba: čierna, dymové 
sklo, rozmery: š 38 x h 38 x v 17,5 cm, bez zdrojov

28847962 99,-

10. Bodové Coswarth

2-spot, E27, 2x max. 40 W, prevedenie: oceľ, drevo, farba: 
čierna, hnedá, rozmery: š 48 x h 13 x v 24 cm, bez zdrojov

27774881 49,50

11. Závesné Carlton

E27, max. 60 W, prevedenie: kov, farba: čierna, medená,  
rozmery: ∅ 31 x v 110 cm, bez zdroja

23578717 97,-

12. Bodové Sani

GU10, max. 10 W, prevedenie: kov, farba: biela, rozmery:  
∅ 8 x v 9,5 cm, IP44, bez zdroja

28661454 19,95

13. Stolová lampa Fanja

GU10, max. 20 W, prevedenie: kov, farba: čierna, medená, 
rozmery: ∅ kvetináča 12 x š 37 x v 62,5 cm, bez zdroja

27185298 99,-

9

10

12

16

13

11

28847962

28661454

27774881

23578717

27185298

29477274 2840718027725393
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LED NÁSTENNÉ SVIETIDLÁ

5. Sammy

4,5 W, 300 lm, 4000 K, prevedenie: kov, 
farba: biela, rozmery: š 16,5 x v 11 cm, 
životnosť 30000 hod.

26179906 47,-

6. TONIL II

3,3 W, 145 lm, prevedenie: kov,  
farba: biela, rozmery: š 12 x v 37 cm,  
s vypínačom, životnosť 20000 hod.

29468588 21,29

1. + 2.  Vstavané bodové 
svietidlá 

LED, 3x 6 W, 3x 530 lm, 
4000 K, prevedenie: plast, 
naklápacie, ∅ 90 mm, 
inštalačná hĺbka 40 mm, 
výrez 68 mm, IP65

farba: biela  
27195561 43,-/ sada 3 ks

farba: čierna 
28463401 43,-/ sada 3 ks

3. Nástenné hodiny

carbon dizajn, s teplomerom  
a vlhkomerom, ∅ 30 cm,  
na batériu 1x AA 1,5 V,  
bez batérie

25605514 29,95

4. Nástenné hodiny

∅ 25 cm, na batériu 1x AA  
1,5 V, bez batérie

23754836 7,95

9

8

10

4

3

LED SVETELNÉ PANELY

panely je možné modulárne spájať, energeticky úsporné svetelné zdroje LED, integrovaná 
technológia synchronizácie hudby, spolupracuje s Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google 
Assistant, Samsung SmartThings a IFTTT, ovládateľné aj prostredníctvom aplikácie Nanoleaf, 
všetky panely sú navzájom kompatibilné a s možnosťou rozšírenia o ďalšie moduly, spájanie  
bez vŕtania alebo skrutkovania vďaka jednoduchému systému plug & play, riadenie farieb RGBW 

7. Štartovacia sada Lines

dĺžka lišty 278,5 mm, v balení: modul, 
montážny materiál, napájací zdroj

9x modul 28878111  212,-
15x modul 29146635 312,-
rozširujúca sada 3 ks 
(neobsahuje napájací zdroj) 

28869054 61,-

8. Štartovacia sada Triangle

rozmery: 200 x 230 mm, v balení: modul, 
montážny materiál, napájací zdroj

4x modul 27888746  105,-
9x modul 27888755  212,-
15x modul 27885987  316,- 

rozširujúca sada 3 ks 
(neobsahuje napájací zdroj) 

27885996 65,-

9. Štartovacia sada Triangel mini

rozmery: 100 x 115 mm, v balení: modul, 
montážny materiál, napájací zdroj

5x modul 27888764  105,- 

rozširujúca sada 10 ks  
(neobsahuje napájací zdroj) 

27888773  105,-

10. Štartovacia sada Hexagon

rozmery: 150 x 150 mm, v balení: modul, 
montážny materiál, napájací zdroj

5x modul 27820377  128,- 

9x modul 27820386  215,-
15x modul 27806605  324,-
rozširujúca sada 3 ks (neobsahuje napájací zdroj) 

27806614 66,-

28878111

27195561

25605514

23754836

26179906

29468588

27888746

27888764

27820377



Bonsaj je originálny stromček, 
ktorému môžete vtlačiť svoju osobnosť 
pomocou tvarovania, ohýbania  
a strihania. Tvar môžete voliť tradičný, 
podľa osvedčených štýlov, je možné 
tvarovať podľa rastu stromov v prírode, 
ale rovnako tak do nich môžete vložiť 
svoju invenciu. Starostlivosť o izbové 
bonsaje je príjemná relaxačná činnosť, 
ktorou sa uvoľníte a oddýchnete si.

77

11 12

DVERE A ZÁRUBNE

11. Interiérové dvere Quatro

dverné krídlo z HDF dosiek s prelisom s voštinovou výplňou, povrch 2x striekaný bielou akrylátovou 
farbou, zámok dózický 72 mm, šírka: 60 – 90 x v 198 cm, bez kovania a zárubne – je možné dokúpiť, 
v ponuke plné aj presklenné varianty

napr. 22878362  98,-

12. Interiérové dvere Dakota

dverné krídlo z lisovanej HDF drevovláknitej dosky, profilované s moderným drážkovým prelisom  
s voštinovou výplňou, povrch 2x striekaný bielou akrylátovou farbou, zámok dózický 72 mm, šírka: 
60 – 90 x v 198 cm, bez kovania a zárubne – je možné dokúpiť, v ponuke plné aj presklenné varianty

napr. 27877294 99,-

ZELENÉ RASTLINY BONSAJ

13. Mix druhov 

šírka kvetináča: 15 cm, rastlina s vytvarovaným 
kmienkom, veľmi dobre zvláda celoročné 
podmienky v interiéri, preferuje svetlé 
stanovište, zaujme svojim unikátnym vzhľadom

78729117 21,50

Závesné svietidlo Tray

LED, 3x 3 W, 630 lm, 3000 K, 
prevedenie: kov, farba: čierna, 
stmievateľné, rozmery:  
š 80 x v 130 x h 23 cm

26872700 329,-

13

22878362 27877294

26872700

78729117
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Kombinujte materiály, nebojte
sa farieb a geometrických vzorov
a stavte na zaujímavé dekorácie.

Retro nábytok sa vracia do módy! Pri zariaďovaní obývacej 
izby v štýle 50. rokov sa môžete perfektne vyhrať s farbami, 
tvarmi aj materiálmi, ktoré štýl minulého storočia ponúka. 
Ako pojať retro obývaciu izbu, aby pôsobila moderne?

VANKÚŠE 

1. Classy

rozmery: 45 x 45 cm, trendy pletený štýl, príjemne 
mäkký, 100 % polyester

28292881 11,95

2. Copenhague

rozmery: 50 x 50 cm, poťah na zips, 100 % polyester

29033223 15,95

3. Quentin

rozmery: 45 x 45 cm, hebký a mäkký, 100 % bavlna

28565653 13,95

4. Sensum

rozmery: 45 x 45 cm, vhodný aj do exteriéru,  
100 % polyester

27088652 24,95

5500.. roky moderneroky moderne

1

2

3

4

28292881

29033223

28565653
27088652
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OBKLADY A MOZAIKY

5. Biely obklad

rozmery: 15 x 15 cm, lesk

13827125  11,99/ m2

6. Keramická mozaika

rozmery: 30 x 30 cm, hrúbka 6 mm, farba: biela, 
protišmykovosť R10

27536115 3,89/ ks

KÚPEĽŇOVÉ SÉRIE

8. Rain

rozmery: 7,5 x 30 cm, povrch: lesk

Bianco 

obklad 28971472 29,90/ m2

dekor  29157309 32,90/ m2 

Grigio 

obklad 29077276 29,90/ m2

dekor  29157318 32,90/ m2

Štýl 50. rokov nie je v dnešnej dobe ťažké napodobniť. 
Retro kúpeľňa sa dá urobiť vkusne s pridaním pár 
doplnkov, ktoré navodia tú správnu atmosféru.

8

Kúpeľne sú plné mozaiek, dlaždíc v štýle 
patchwork a neboja sa farieb. Prípadne 
môžete vytvoriť čisto bielu kúpeľňu a tú 
doplniť zaujímavými retro skrinkami. 
Časté sú aj oblé samostatne stojace vane 
a zrkadlové skrinky.

5 6

7

KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY

retro vzhľad, farba: stará mosadz, v ponuke napr.:

7. Dávkovač mydla

28781699 28,-
V ponuke tiež celý sprchový systém a batériová séria.

Aj retro kúpeľňa 
môže byť moderná

vyrobené 
v Španielsku

Aquamarine 

obklad  29153422 29,90/ m2

dekor  29149397 32,90/ m2

Nero 

obklad  29153802 29,90/ m2

dekor 28783093  32,90/ m2

29153422

28781699

13827125

27536115
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Nenašli by ste lepšie tapety, než farebné a s geometrickými
tvarmi, ktoré by dodali interiéru atmosféru 50. rokov.
Kyslá oranžová, citrónovo žltá, tyrkysová modrá,
svetlá béžová … Farby sú jasné a svetlé a umožňujú vám
vniesť trochu rozmaru do vášho interiéru.

SVIETIDLÁ

1. Závesné

E27, max. 60 W, prevedenie: sklo, farba: béžová, rozmery: ∅ 30 x v 80 cm, 
bez zdroja

27608351 35,-
2. Závesné Firenza

E27, 3x max. 60 W, prevedenie: sklo, kov, farba: béžová, rozmery:  
š 57 x h 8 x v 80 cm, bez zdrojov

27509588 82,-
3. Závesné Ball

E27, G95, 8x max. 40 W, prevedenie: sklo, kov, farba: čierna, bronzová, 
rozmery: š 63 x h 63 x v 72,5 cm, bez zdrojov

27501256 97,-

Vliesové tapety

rola: 10,05 x 0,53 m, umývateľné, rôzne vzory

28655192 do vypredania zásob 15,95
25349238 15,95

28776783 17,95

1

2 3

Osvetlenie v 50. rokoch bolo často nedostatočné. Vy si 
však z neho vezmite inšpiráciu niekde inde.

Typické je žlté farebné osvetlenie. Je pocitovo teplejšie  
a pre oči príjemnejšie. Hojne sa používali lustre s visiacimi 
prvkami. Rôzne korálky, strapce a tiež sa inštalovali 
lampy v štýle UFO. Teda rozľahlé ovály pripevnené  
k stropu. Typické sú aj viacramenné lustre v štýle sviečok.

25349238 2877678328655192

Farebné a vzorované  Farebné a vzorované  
tapety – to sú 50. rokytapety – to sú 50. roky

27608351 27509588

27501256

28655192 25349238 28776783
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Medzi najobľúbenejšie farby patrí červená, modrá, žltá
a oranžová. Pre jednoduchšiu, modernejšiu verziu vyberte
len jednu alebo dve a nechajte ich naozaj vyniknúť.

4

6

5

KUSOVÉ KOBERCE 

4. Medellin

farba: multicolor, melírovaný dizajn  
s orientálnymi vzormi, podšívka z bavlny

rozmery: 80 x 150 cm

28368144 29,90

rozmery: 160 x 230 cm

28376341 99,-

5. Finca

polypropylén, vhodný na podlahové 
vykurovanie

rozmery: 80 x 150 cm

24653316 19,-
rozmery: 160 x 230 cm

24651754 65,-

6. Bolero

polyester, podšívka z bavlny, imitácia králičej 
kožušiny, výška vlasu 2,5 cm, rozmery:  
120 x 170 cm

28384706 85,-

ČÍM OŽIVIŤ INTERIÉR?

Retro doplnky. Použite staré vinylové dosky a v pravidelných 
rozostupoch ich zaveste na stenu. Efektné sú aj farebné kvetináče 
plné rastlín. Ako ideálna farba sa javí horčicová žltá. Nájdete ju  
v širokej škále štýlov od rustikálneho až po škandinávsky, a retro nie 
je výnimkou. Výrazná, ale nerušiaca farba sa perfektne hodí k drevu, 
asi práve preto v retro štýle tak funguje.

Rastliny v byte sú nielen krásnou dekoráciou, ale aj výkonnými čističkami vzduchu.  
Ten navyše zvlhčujú, čo je aj ich dôležitá vlastnosť. Toto sa vie už od nepamäti,  
že rastliny boli a stále sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých štýlov bývania.

28368144

24653316

28384706



82 www.bauhaus.sk

Nadčasový retro štýl 
v modernom kabáte
V ČOM SA SKRÝVA KÚZLO  
OBĽÚBENÉHO RETRO ŠTÝLU BÝVANIA?

Vintage štýl, ktorý čerpá inšpiráciu z predchádzajúcich 
čias, je neuveriteľne všestranný a nechýba mu ani 
nádych exkluzivity. Najčastejšie používaný materiál na 
závesy a čalúnenie predstavujú štruktúrované mäkké 
textílie, ako je zamat či brokát. Priestor je možné 
vkusne ozvláštniť doplnkami v mosadznej či zlatej farbe. 
Napríklad svietidlá alebo zrkadlá v zlatom prevedení 
spoľahlivo dodajú každému interiéru punc luxusu.  
V interiéri nechýba ani element ktorý je typický pre 
50. roky. Precízne spracovaný kus nábytku.  
V našom prípade sa jedná o skrinku. Retro štýl býva 
charakterizovaný výraznými farbami, nemusí to tak 
ale byť. Páčia sa vám tvary a materiály retro nábytku, 
farbám ale neholdujete? Obývaciu izbu vybavte 
dreveným nábytkom a čalúnenie aj dekorácie nechajte 
v tlmených tónoch.

FARBY DRAHOKAMOV

Rubín a granát – sýte červené odtiene majú hrejivý efekt, 
a preto sa skvele dopĺňajú s chladnejšími modrými  
a zelenými farbami.

Zelený smaragd a modrý zafír – tmavé odtiene dodávajú 
priestoru hĺbku a na stenách a nábytku pôsobia veľmi 
elegantne.

S červenohnedými odtieňmi dreva – všetok nábytok  
v retro štýle, od nízkych skriniek, či jedálenského stola až 
po policu na stenu, musí byť vždy vyrobený z kvalitného 
dreva v tmavých tónoch.

Každý interiér najlepšie ozvláštnia doplnky. 
Rôzne tvary a povrchy sú najlepšie vidieť  
na vázach. Vázy a oveľa viac nájdete  
v našom odbornom centre.
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SVIETIDLÁ 

2. Stropné Gerbera

G9, 6x max. 33 W, prevedenie: oceľ, farba: 
čierna, medená, rozmery: ∅ 105,5 x v 12 cm,  
bez zdrojov, na objednávku

20550372 175,-
3. Závesné Oilella

E27, 3x max. 40 W, prevedenie: kov, sklo, barva: 
dymová hnedá a čierna, rozmery:  
š 95 x h 19 x v 110 cm, bez zdrojov

28868431 149,-
4. Závěsné Trudo

E27, max. 60 W, prevedenie: kov, farba: medená, 
rozmery: ∅ 37 x v 110 cm, bez zdroja

22913351 59,-
5. Stolová lampa Alicia

G9, 6x max. 5 W, prevedenie: oceľ, sklo, farba: 
čierna, rozmery: ∅ 23 x v 52 cm, bez zdrojov

27749427 122,-
6. Stolová lampa Pure

E14, max. 28 W, prevedenie: oceľ, sklo, farba: 
čierna, rozmery: š 18 x v 52 cm, bez zdroja

27094570 47,-
7. Stolová lampa Solo

E14, max. 60 W, prevedenie: drevo, kov, farba: 
zlatá, hnedá, biela, rozmery: š 26 x v 35 cm,  
bez zdroja

21338207 35,90 

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

8. Séria Visage

dekor v imitácii dreva, široká ponuka 
prístrojov (vypínače, zásuvky), farba: svetlé 
drevo – javor / tmavé drevo – wenge, napr.:

vypínač jednopólový r. 1, kompletný

29023701 / 21629196 4,25

1

6

8

7

5

2 4

3

1. Bodové svietidlo Isla

5-spot, E14, 5x max. 4 W, prevedenie: kov, sklo, farba: 
hnedá, rozmery: š 62,5 x h 32 x v 21 cm, bez zdrojov

25497818 89,90 

25497818

28868431

22913351

27749427

21338207

27094570

29023701

20550372
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1

7700
Naspäť do

Dizajn v znamení 
výrazných farieb  
a rozvoľnených líniítoktok

1. Fotorámy

široký výber hotových fotorámov rôznych 
materiálov a prevedení, alebo rámov  
na objednávku, napr.: 10 x 15 cm

napr. 24838557 od 1,79

24838557
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Nespútané siluety v spojení s teplými,
sýtymi farbami a abstraktnými vzormi vytvárajú
štýlovú atmosféru uvoľnených sedemdesiatych rokov.

3

2

Rozjasnite svoj domov farbami v štýle pop-art a na 
dotyk hebkými textúrami. Vnesú do interiéru veselú 
bezstarostnosť a sú skutočným opakom minimalisticky 
poňatého bývania. Uvoľnený štýl hippies a ich Flower 
Power sú totiž späť! Z pohľadu interiérového dizajnu sú 
sedemdesiate roky jedným z najviac vzrušujúcich desaťročí 

vôbec. Nábytok predošlých rokov a štýlov sa totiž vyrábal 
predovšetkým z tuzemských drevín, avšak s rozmachom 
plastov si mohol bytový dizajn podstatne rozšíriť obzory. 
Dodnes obľúbené ikonické prvky charakterizujú ich organicky 
oblé tvary, pestré farby a hravá ľahkosť.

3. Dekoračná kožušina

100 % ovčia koža, rozmery: 60 x 90 cm, 
farba: bordová

26583516 35,-

2. Vankúš Happy

rozmery: 48 x 48 cm, 
100 % polyester

27130766 16,95

 →

27130766

26583516
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Lesk a slávu okázalého
štýlu podčiarkuje
blyštivý chróm a sklo
NEBOJTE SA EXPERIMENTOV

Hoci bol v 70. rokoch obľúbeným materiálom predovšetkým 
plast, drevo úplne nenahradil. Jeho povrchová úprava však prešla 
značnou zmenou. Najčastejšie ste ho mohli vidieť v tmavých, 
sýtych čokoládových odtieňoch s fládrovaním a vo vysokom lesku. 
Snahou bolo potlačiť jeho rustikálny ráz. V dnešnej dobe však 
parketové podlahy a podlahové krytiny s prirodzeným vzhľadom 
dreva tvoria perfektnú kulisu pre nábytok vo výrazných farbách, 
ktorý k retro štýlu neodmysliteľne patrí. Súčasne sú však drevené 
podlahové plochy dostatočne neutrálne na to, aby vás prílišný 
kontrast neudrel do oka.

3

6

54

3. Závesné svietidlo Explosion

G9, 10x max. 20 W, prevedenie: kov, sklo, farba: strieborná, rozmery: ∅ 65 x v 150 cm, 
bez zdrojov, na objednávku

27061936  299,-

SKLENENÉ HODINY

4. Korenie

rozmery: 20 x 60 cm, na batériu AA 1,5 V, bez batérie, do vypredania zásob

26096953 16,-
5. Kovová lyžica

rozmery: 20 x 60 cm, na batériu AA 1,5 V, bez batérie, do vypredania zásob

26097938 16,-
6. Betón

rozmery: ∅ 30 cm, tichý chod, na batériu AA 1,5 V, bez batérie

26092562 19,95

MASÍVNE DREVENÉ PODLAHY

jednoduché a rýchle kladenie, stabilný zacvakávací profil, rustikálna optika

1. dub Delta rustikal

rozmery: 1900 x 190 x 14 mm, hrúbka nášľapu 4 mm, olejovaná, V2 škára, balenie: 
2,888 m2

28881207 45,-/ m2

2. dub San Antonio

rozmery: 1600 x 165 x 15 mm, hrúbka nášľapu 4 mm, olejovaná, V4 škára, balenie: 
2,112 m2

29374737 45,-/ m2

28881207

29374737

26096953 26097938

26092562

27061936
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PESTROFAREBNÁ ROZMANITOSŤ

Nebojte sa pestrosti. Retro štýl sa vyznačuje žiarivými  
farbami a nevšednými vzormi. Zdržanlivosť nie je na 
mieste. Textúrované tkaniny, ako je zamat, menčester 
a pravé alebo aj umelé kožušiny priamo nabádajú na 
posedenie.

12. Kolekcia Schöner Wohnen – sada moderných farieb s optikou hrdze

sada na hrdzavú povrchovú úpravu stien v industriálnom štýle, ktorý dodá vášmu interiéru jedinečnú 
atmosféru, rustikálnu prímes do lazúry aplikujete sami, a tak môžete voliť medzi rustikálnym hrdzavým či 
luxusným patinovým vzhľadom, 2,5 l základovej farby a 1 l efektovej lazúry vystačí na plochu cca 10 m²

22877581 efektová lazúra 1 l 16,95

22877572 základová farba 2,5 l 22,-
22883649 rustikálna prísada 150 g 5,99

FARBY

11. Swingcolor interiérová farba Simply 2,5 l

matná, už namiešaná farba na steny a stropy, pripravená na použitie, 
jednoduchá manipulácia, vysoko kryvá, paropriepustná, ideálna na 
všetky nové nátery a na renováciu, konzistencia zabraňujúca 
striekancom, bez zápachu, 28 rôznych odtieňov, 1 l vystačí cca na 10 m2

např. 26176581 19,95

12

8

9

10

11

7
DEKORÁCIE

7. Vankúš

rozmery: 40 x 40 cm, farba: žltá, 100 % bavlna, 
polyesterové vlákna

28592697 8,95

8. Koberček Alabama

rozmery: 65 x 120 cm, farba: karamel, 100 % bavlna, 
ručne tkaný, do vypredania zásob

24217305 6,45

9. Koberec Terni

rozmery: 70 x 150 cm, farba: bronzová,  
100 % polyester, podklad: bavlna, vysoký vlas

29578690 23,95

10. Sklenená váza

∅ 7 x v 20,5 cm, farba: karamel / ružová / hnedá

29150894 / 29162729 / 29165302  2,99

REDUKUJE

ŠKRABANCE A RYH
Y

PROTI-
POPISOVACÍ

EFEKT

1 l = 8 – 10 m2

29578690

28592697

29150894

24217305

2287758126176581
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 NEOBYČAJNÝ DIZAJN 
SKRINKOVÝCH DVERÍ

V obľube sa bytový dizajn 70. rokov udržal až dodnes predovšetkým 
vďaka svojej kreatívnej jedinečnosti. Nie je nič jednoduchšie, než 
pomocou tapety obyčajný konfekčný nábytok premeniť na unikátny 
doplnok. Stačí polepiť dvierka skriniek, začistiť okraje a telo skrinky 
nalakovať tak, aby s tapetou farebne ladilo.

1. Sada nástenných políc Cube

farba: biela, 3 police v tvare kocky  
v rôznych veľkostiach

22864422 53,80/ sada 3 ks 

2

3

ZABUDNITE NA FÁDNU JEDNOTVÁRNOSŤ

Netradičný mix vzorov a pestrých farieb je typický pre  
autentický look sedemdesiatych rokov. Futuristické 
formy akoby z inej galaxie zaisťujú doslova rezervovaný 
„vesmírny nádych“, s ktorým sa toto desaťročie 
dodnes módne spája. Tapety s abstraktnými 
grafickými motívmi a svetlami, ktoré vyzerajú ako 
molekulárne zlúčeniny, vytvárajú správne a dôležité 
štylistické akcenty. A čo sa týka formy, oslobodili sa 
aj konvencie predchádzajúcich desaťročí: farbená 
jahňacia koža alebo flokati z ovčej vlny, ktoré určujú 
štýl ako koberec, plus množstvo jemného zamatu 
alebo menčestru na čalúnenie a závesy slúžia ako 
pozvánka na nekonvenčné leňošenie.

Rohy
a ostré hrany
v tomto štýle
nehľadajte.
Voľte preto poličky
na steny
so zaoblenými
hranami
a namiesto
tradičnej pohovky
stavte radšej na
pohodlný
sedací vak.

1

4

2.  Monstera skvostná,  
Monstera deliciosa

∅ kv. 21 cm, na machovej tyči, nenáročná 
a dekoratívna interiérová rastlina pre 
slnečné až polotienisté stanovištia

79152178 29,-

3.  Obal na kvetináč  
Basel Full Colore

kvalitné spracovanie, 100 % vodotesný, 
farby: biela, vanilka, bordó, 10 rôznych 
rozmerov, napr. rozmery: ∅ 27 x v 26 cm

20172147 15,99

22864422

79152178

20172147

27613683
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4. Vliesová tapeta Pop Style Kachel

rola: 10,05 x 0,53 m, farba: sivá, oranžová

27613683 21,95

6

5

7

8

9

11
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SVIETIDLÁ 

5. Stropné Lola

24 W, max. 1550 lm, 2700 – 5000 K, prevedenie: plast, textil (textilné tienidlo je 
prateľné), stmievateľné, vr. diaľkového ovládanie, kompatibilné s mobilnými 
aplikáciami a hlasovými asistentmi, rozmery: ∅ 50 x v 18 cm, životnosť 20000 hod.

29287109 119,-

6. Závesné Storm

E27, 3x max. 40 W, prevedenie: kov, sklo, farba: čierna, meď, zlatá, strieborná, 
rozmery: ∅ 40 x v 198 cm, bez zdrojov

29539554 179,-

7. Závesné Robin

E27, 3x max. 28 W, prevedenie: kov, sklo, farba: sivá, dymová čierna,  
rozmery: ∅ 37 x v 150 cm, bez zdrojov

28650823 139,-

8. Stojacia lampa Maronda

E14, 3x max. 40 W, prevedenie: kov, textil, farba: sivá, čierna, biela,  
rozmery: ∅ 27,5 x v 152 cm, bez zdrojov, na objednávku

24763242 149,-

9. Závesné Opar

E27, 3x max. 60 W, prevedenie: kov, sklo, farba: biela, strieborná,  
rozmery: š 70 x v 150 cm, bez zdrojov

21460544 79,-

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

11. Séria Unica

vďaka širokej škále funkcií a dekoratívnych 
rámčekov sa dokonale hodí ako doplnenie 
dizajnového interiéru, možnosť kombinácie 
prístrojov Unica (vypínače, zásuvky)  
s pestrofarebnými rámčekmi Unica Quadro, 
zobrazené farebné prevedenie: Citrus, Copper, 
Pearl, Silver, na objednávku

Dokážete si vôbec predstaviť 70. roky
bez obligátnych tapiet s nevšednými
grafickými vzormi?

4

10.  Vankúš Classy

rozmery: 45 x 45 cm, pletený štýl, 100 % polyester

28292890 11,95

28292890

90008901

24763242

21460544

29287109

29539554

28650823

27613683
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1. Stolička

masívne drevo z ihličnanu, rozmery: ∅ 28 x v 45 cm

27759338 19,90

2. Stolička

masívne drevo z ihličnanu, rozmery: š 29,5 x h 29,5 x v 43 cm

27748196 19,90

3. Sada detského nábytku

sada obsahuje: 1x stôl, š 55 x h 55 x v 43,5 cm, 2x stolička,  
š 28 x h 28 x v 50 cm, zaoblené hrany, stoličky obsahujú rukoväte  
na ľahké prenášanie, kombinácia bielej farby a dekoru borovice,  
pre deti do veku 4 rokov

28423016 64,40/ sada 3 ks

KRÁĽOVSTVO PRINCEZIEN 
Nuda bokom

A PIRÁTOV 
Detská izba musí rást 
spoločne s det mi

Ako deti rastú, rozvíja sa aj ich osobnosť a predstavy a menia sa ich  
potreby. V závislosti na tom sa musí prispôsobovať aj ich izba a jej  
vybavenie. Prebaľovací pult už malí školáci potrebovať nebudú, ale hodiť 
sa im bude skôr písací stôl. Roztomilé doplnky pre bábätká ustupujú 
hračkám, ktoré sa v priebehu rokov nahromadili a potrebujú niekam 
uložiť. Čím ďalej dôležitejšiu úlohu preto hrajú chytré riešenia úložných 
priestorov. Ak izbu zdieľajú dvaja súrodenci, môže s riešením  
nedostatku priestoru pomôcť poschodová posteľ.  →

Pokiaľ nábytok rozmiestnite 
pozdĺž stien, zostane uprostred izby 
dostatok miesta na hranie.

’
’

27759338

27748196

28423016
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1. b!design Rigid Vinylová podlaha Maxi

dekor: dub Ashton, rozmery:  
1220 x 228 x 4,8 mm, hrúbka nášľapu  
0,5 mm, trieda záťaže: 23 / 31, zacvakávací 
systém, vzhľad sedliackej dosky, montážna 
výška iba 3,8 mm, balenie: 2,23 m2

27655083 29,90/ m2

2. Drevená debna s kolieskami 

rozmery: 73 x 45 x 39,5 cm, prevedenie: 
borovicové drevo

22655538 58,-

3. Vankúše s detským motívom 

rozmery: 40 x 40 cm, 100 % polyester

napr. 30298051 9,55

KRÁĽOVSTVO PRINCEZIEN 

NOVINKA
v sortimente

27655083

30298051

22655538
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NÁBYTOK

1. Regálová kocka

smrekové drevo, rozmery: š 39 x h 45,6 x v 35 cm 

10960401  25,-

2. Sada regálových dvierok a zadnej steny

smrekové drevo, rozmery: š 34,5 x v 41,5 cm

10960418 12,50/ 2 ks

3. Sada zásuviek

smrekové drevo, rozmery: š 33 x h 42 x v 17 cm

20580634 39,-/ 2 ks

4. Nábytkové koliesko

∅ 30 mm, nosnosť 20 kg, vybavené klzným ložiskom vo vnútri kolesa

22545754 2,30

5. Úložný box

rozmery: š 32 x h 32 x v 32 cm, farba: sivá, sklopný, netkaná textília

25775338 5,50

Vďaka magnetickej farbe 
môžete na stene vystaviť 
všetky výtvory malých 
umelcov.

6.  Swingcolor tabuľová farba na stenu 1 l

kriedou popisovateľný povrch, farba: antracitová / 
bezfarebná, výborne kryje, dobre sa čistí, neodráža svetlo

27086966 / 27087145 16,95

7. Swingcolor farba na stenu magnetická 1 l

základný náter, je pretierateľná nástennými farbami, 
rýchloschnúca, matná

27079160 20,95

8. Sada magnetov

balenie 12 ks, čierne

24974691 2,45

9. Kriedy bezprašné

balenie 10 ks, farebné / biele

25681301 / 25678932 od 0,99

TÉMATICKÁ VÝZDOBA ROZUMNE

Záľuby detí sa neustále menia. Jeden deň sa nadchnú pre podvodný svet 
a ďalší už nechcú nič iné ako hasičov či jednorožcov. Ušetrite si vynaložené 
úsilie a stavte na doplnky, ktoré môžu v každom veku využiť inak. Tabuľová 
výmaľba slúži menším deťom na kreatívne maľovanie, časom na písanie 
povinností či školského rozvrhu.

10960401

20580634

25775338

22545754

10960418

27079160

24974691

27079160

25681301

27086966 27079160
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SVIETIDLÁ

11. Nástenná lampa House

E14, max. 40 W, prevedenie: kov, farba: biela, 
rozmery: š max. 84,5 x v 18 cm, bez zdroja

29550519 72,-

12. Nočné svietidlo

LED, 0,3 W, prevedenie: plast, farba: modrá / 
ružová, rozmery: ∅ 10 cm, dotykové ovládanie, 
na batérie 2x AA, nie sú súčasťou balenia

26573605 / 26544434 5,99

13. Závesné svietidlo

prevedenie: papier, nutné dokúpiť závesný 
kábel, baldachýn, päticu a svetelný zdroj

28766793 / 28754725 / 28792035 8,39

14. Nočné svietidlo Luna

LED, prevedenie: plast, drevo, nastavenie farieb 
RGB, stmievateľné, vr. diaľkového ovládania  
a dreveného podstavca, rozmery: š 15 x v 18 cm, 
do vypredania zásob

26529176 15,-

BOXY A KOBERCE

15. Box s vekom

plastový, s kolieskami na ľahký transport, stohovateľný, rozmery: 
38,5 x 52 x 32 cm, objem: 46 l, viac farebných variant

napr. 10751816 16,90

16. Organizér do zásuvky

plastový, 4 rôzne veľkosti a farebné prevedenia: 10,8 x 10,8 x 6,3 cm, 
5,4 x 5,4 x 6,3 cm, 10,8 x 5,4 x 6,3 cm, 16,2 x 10,8 x 6,3 cm

napr. 20627337 1,20

17. Detský koberec Jednorožec

rozmery: 120 x 170 cm, 100 % polypropylén a 100 % juta, krátky vlas

26933342 59,-
20627337

28766793

10751816

26933342

26529176

29550519

26573605
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 Podsvietenie postele 
pomocou LED pásikov 

opticky pôsobí, 
ako by sa posteľ vznášala.

Do zariaďovania svojej izby si dospievajúce deti 
od rodičov len málokedy nechajú hovoriť.  
Hrám s bábikami či autíčkami už odzvonilo,  
teraz potrebujú vlastný priestor na čítanie,  
relax, počúvanie hudby, robenie úloh a spanie. 

Nezabudnite tiež, že v dospievaní je pre deti 
obzvlášť dôležité súkromie, ktoré by rodičia mali 
rešpektovať. A pretože si tínedžeri častejšie  
vodia domov kamarátov, sú nevyhnutné  
aj ďalšie miesta na sedenie, ako napríklad  
pohovka, kreslo alebo pohodlné sedacie vaky.

2
1

4

Na prvý pohľad vás upúta výrazná maľba s graffiti, 
ktorá vyzerá jednoducho skvele a v izbe hrá 
dominantnú úlohu.

RODIČOM 
Útočisko na mieru

VSTUP ZAKÁZANÝ!

26223399 25584118

20620770
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UKÁŽ MI SVOJU IZBU, A JA TI POVIEM, AKÝ SI

Dospievajúce deti chcú vyzerať dospelo a prispôsobiť tomu 
aj svoju izbu. Tá na prvý pohľad odráža ich osobnosť,  
a tak tu už žiadne pripomienky detstva nenájdete. 
Hračky nahrádzajú technické či športové vybavenie a iné 
predmety spojené s novými koníčkami. Izbu je nutné 
prerobiť tak, aby obstála v očiach kamarátov. Veselé, 
pestré farby ustupujú temnejším, vážnejším odtieňom. 
Vedľa nešliapnete ani s „dospeláckym“ nábytkom a väčšou 
posteľou. Trochu života potom izbe dodajú izbové 
rastliny ľahké na údržbu.  →

3

5

6

Nízka regálová skrinka 
v drsnom drevenom 
prevedenie perfektne 
zapadá do výrazného okolia.

4. Podlahový ventilátor Industrial

100 W, prietok vzduchu 4770 m3/ hod., 3 rýchlostné stupne, ∅ 45 cm, 
vysoká stabilita, farba: strieborná, do vypredania zásob

20620770 39,90

5. Farba v spreji Aerosol ART 400 ml

špeciálna nitro-kombi báza, na drevo, kov, papier, sklo, tvrdé plasty, textílie, 
betón aj prírodný kameň, veľmi obľúbený u graffiti umelcov, rýchloschnúca, 
zanecháva lesklý povrch

napr. 15073001 7,25

6. Koberec Shaggy

100 % polyester, podklad z bavlny, farba: čierna

rozmery: 150 x 80 cm  24815028 55,-
rozmery: 230 x 160 cm  24800884 155,-

1. Textilný kábel

3x 0,75 mm², farba: čierna, ideálny na navrhnutie 
vlastného svietidla, je možné kombinovať s ľubovoľným 
baldachýnom a žiarovkovou objímkou, metrážový tovar

26223399 3,29/ bm

2. Žiarovková objímka

E27, farba: čierna, materiál: kov, umožňuje zostavovanie 
vlastných svietidiel, výška 9 cm

25584118 5,85

3. Nábytková noha Harpin

výška 20 cm, prevedenie: oceľ, farba: čierna, nosnosť 50 kg

28736741 9,75/ ks

24815028

15073001

28736741
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LED SVETELNÉ PANELY
1. Sada Lines

rozmery svetelných pásov cca 278,5 x 8 x 20 mm, 42 W, 20 lm, 
1200 – 6500 K, RGBW, fixácia farby, stmievateľné, životnosť 250000 hod.,  
riadiaca jednotka je obsiahnutá v každej štartovacej sade

štartovacia sada: 
28878111 9-dielna 212,-
29146635 15-dielna  312,-
rozširujúca sada: pásy fungujú iba dohromady s riadiacou jednotkou 
Nanoleaf 
28869054 3-dielna 61,-

2. Sada trojuholníkov 2. generácie

rozmery panelu: 200 x 230 x 6 mm, 240 V, 1,7 W, 1200 – 6500 K, RGBW, 
dotykový snímač, fixácia farieb, stmievateľné, farba: biela, životnosť 
25000 hod., riadiaca jednotka je obsiahnutá v každej štartovacej sade

štartovacia sada: 
27888746 4-dielna 105,-
27888755 9-dielna 212,-
27885987 15-dielna 316,-
rozširujúca sada: panely fungujú iba dohromady s riadiacou jednotkou 
Nanoleaf 
27885996 3-dielna 65,-

3. Sada trojuholníkov mini 2. generácie

rozmery panelu: 115 x 100 x 6 mm, 240 V, 0,54 W, 1200 – 6500 K, RGBW,  
dotykový snímač, fixácia farieb, stmievateľné, farba: biela, životnosť 
25000 hod., riadiaca jednotka je obsiahnutá v každej štartovacej sade

štartovacia sada: 
27888764 5-dielna 105,-
rozširujúca sada: panely fungujú iba dohromady s riadiacou jednotkou 
Nanoleaf 
27888773 10-dielna 105,-

4. Sada hexagón 2. generácie

rozmery panela: 230 x 200 x 6 mm, 240 V, 2 W, 1200 – 6500 K, RGBW, 
dotykový snímač, fixácia farieb, stmievateľné, farba: biela, životnosť 
25000 hod., riadiaca jednotka je obsiahnutá v každej štartovacej sade

štartovacia sada: 
27820377 5-dielna 128,-
27820386 9-dielna 215,-
27806605 15-dielna 324,-
rozširujúca sada: panely fungujú iba dohromady s riadiacou jednotkou 
Nanoleaf 
27806614 15-dielna 66,-

MODERNÉ OŽIVENIE STIEN

Z LED svetelných panelov Nanoleaf je možné napríklad vytvoriť 
obrazce alebo celé koláže. Ľahko sa inštalujú, a to bez vŕtania 
alebo skrutkovania, pomocou sady lepiacich pások. Vďaka 
systému plug & play stačí potom len pripojiť a spustiť. Moduly 
je možné ovládať vzdialene pomocou rôznych aplikácií  
a zariadení. Prepojená môže byť tiež hudba, pričom svetlo 
môže reagovať na rytmus prehrávanej skladby. Okrem toho 
môžu byť moduly ovládané haptickými vplyvmi. Týmto 
spôsobom každý modul reaguje na dotyk a odovzdáva tento 
impulz iným modulom. To je obzvlášť pekné na pohľad,  
pretože všetky moduly majú kontrolu farieb RGBW,  
a preto môžu prehrávať 16 miliónov farieb. To umožňuje  
nielen zmenu farby, ale aj fixáciu požadovanej farby.  
Je kompatibilná s Amazon Alexa, Apple Home Kit, Samsung 
SmartThings, Google Assistant a IFTTT. Ovládateľné  
aj prostredníctvom aplikácie Nanoleaf.

3

3

4

27888746

27888764

28878111

27820377
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5. Stojacia lampa Lubenham

E14, max. 40 W, prevedenie: kov, farba: čierna, 
rozmery: ∅ podstavca 23 x š 42 cm, bez zdrojov

27074031 135,-

6. Stolová lampa Robin

LED, 7 W, 350 lm, 3000 / 4000 / 5000 K, 
prevedenie: plast, farba: biela + RGB 
podsvietenie, rozmery: š 14 x v 34,5 cm,  
vr. zdroja, zdroj nie je možné meniť,  
životnosť 30000 hod.

26895859  41,50

7. – 9. umožňuje zostavenie vlastných svietidiel

7. Textilný kábel

3x 0,75 mm2, farba: červená, metrážový tovar

25682003  3,29/ bm

8. Žiarovková objímka

E27, prevedenie: kov, farba: antracit

25584118  5,85

9. LED svetelný zdroj Globe

E27, 4 W, 100 lm, vo vintage štýle s dymovým 
sklom

26225748  16,90

10. Stolová lampa Disco effekt

LED, 3 W, RGB, farebné osvetlenie vďaka 
efektu premien farieb, rozmery:  
∅ 12,5 x v 15 cm

25128543  16,65

Pri surfovaní na internete, počítačových 
hrách aj učení: neoslňujúce svetlo šetrí oči 
pri práci na počítači. Jednoducho zatiahnite 
rolety na požadovanú dĺžku.

5

7

8

9

6
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11
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11. Hue Bridge*

spája telefón a až 50 svietidiel Philips Hue, ovládanie pomocou aplikácie v mobile 
alebo tabletu, môžete spárovať svietidlá so systémami Amazon Alexa, Apple HomeKit 
a Google Assistant a ovládať osvetlenie pomocou hlasu, rozmery: 9 x 9 cm, montáž  
na stenu

26010740  

LED pásik Philips Hue*

230 V, 3000 – 6500 K + RGB, programovanie časovačov, upozornení, alarmov  
a mnoho ďalšieho, s možnosťou skrátenia alebo predĺženia až na 10 metrov, 
ovládanie pomocou smartfónu, tabletu alebo hlasovými asistentmi s Hue Bridge, 
životnosť 25000 hod.

20 W, dĺžka 2 m, 1600 lm 27669996

11,5 W, dĺžka 1 m, 960 lm 27670882

12. Zásuvky na kolieskach

plast, 6 zásuviek, rozmery: š 30 x h 38 x v 67 cm

20040837 30,90

*Aktuálnú cenu nájdete na www.bauhaus.sk alebo kontaktujte našu zákaznícku podporu +421 222 211 311.

20040837

26010740

26895859

27074031

25682003

25584118

26225748

25128543
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1. Nedis

LED, 10 W, 350 lm, 3000 / 4000 / 
5000 K, rozmery: ∅ 17 x v 59,5 cm

28595067 39,99

2. Lima

LED, 8 W, 450 lm, 4000 – 6000 K,  
rozmery: ∅ 19,5 x v 45 cm

27757989 49,-

3. Paris

LED, 6,5 W, 450 lm, 3000 K, 
rozmery: ∅ 18 x v 33 cm, 
naklápacie tienidlo

28569451 46,-

4. Ring

LED, 18 W, 1900 lm, 4000 K, 
rozmery: ∅ 20 x v 40 cm

28552363 39,-

5. Cortaderas

LED, GU10, 5 W, 400 lm, 3000 K,  
rozmery: ∅ podstavca  
15 x š 23,5 x v 44,5 cm, vr. zdroja, 
je možné menit, na objednávku

26077709 52,-

6. Covaleda

E27, max. 60 W, rozmery:  
∅ 38 x v 73,5 cm, na objednávku

25467024 99,-

7. Lubenham

E27, max. 28 W, rozmery:  
∅ 18 x v 57 cm

27074022 59,90

8. Barnstaple

E27, max. 40 W, rozmery:  
∅ 17,5 x v 40 cm

26072096 79,90

9. Mareperla

E27, max. 60 W, rozmery:  
∅ 29 x v 52 cm, na objednávku

27074624 75,-

10. Townshend

E27, max. 10 W, rozmery:  
∅ 15,5 x v 50 cm

25662218 39,90

11. Lionel

LED, 5 W, 260 lm, 3000 K, 
rozmery: š 7 x v 33,5 cm

28737151 45,-

12. Priddy

E27, max. 40 W, rozmery:  
∅ 15,5 x v 42,5 cm,  
na objednávku

25478789 44,-

Pozície 1. – 4., 8., 10. – 11.  
sú vr. zdroja, ktorý nie je 
možné meniť.

Pozície 5. – 7., 9.  12.  
sú bez zdroja.

1
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3
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5

6

7
8
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SVETLO  
PRE KAŽDÉHO

U nás nájdete to pravé  
do každého obytného 

priestoru, pre každý štýl.

STOLOVÉ LAMPY

28595067

27757989

28569451

28552363

26077709

25467024

27074022
26072096

27074624

25662218

28737151

25478789
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1
3

2

Rýchle nastavenie a flexibilita: 
stôl vyrobený z výškovo 

nastaviteľných podstavcov.

4. Masívna pracovná doska Tík

rozmery: d 2000 x š 800 x tl. 30 mm, naolejovaný povrch, 100 % FSC® 
certifikované tíkové drevo, na objednávku

27595806 189,-

5. Drevený podstavec 

z borovicového dreva, prírodné prevedenie, výškovo nastaviteľný do max. 98,5 cm

21780589 25,90

6. Zásuvková lišta 

230 V / 16 A, montážny otvor, ∅ 60 mm s hĺbkou 280 mm, materiál: PVC, hliník, 
chróm, dĺžka prívodného kábla 2 m, na montáž do stolov, kuchynských liniek  
a pod., 2 zásuvky 2P+PE + 2x USB

27164844 29,90

4

5

6

11. Rýchloschnúci betón tvarovací, na liatie 3,5 kg

ideálny na vytváranie sôch, liatie misiek, váz, 
reliéfov, dosiek alebo svietnikov, nezmršťuje sa  
a nepraská, odolá vlhkosti a mrazu, neprepúšťa vodu

26502034 14,99

7. Rám na obraz

rôzne farby a veľkosti, napr. čierny, rozmery: 50 x 70 cm

24838195 22,90

8. Multifotorám

rozmery: 40 x 50 x 2,5 cm, na 6 ks fotografií formátu à 10 x 15 cm, 
materiál: MDF, prevedenie: drevo, farba: biela, vrátane úchytov  
na zavesenie

28408059 8,65

9. Maliarsky stolový stojan

výška 67 cm, drevený

24650007 35,-

10. Umelecká sada

sada 163 kusov, vr. hliníkového stojana, sortiment pre všetky 
umelecké techniky, sada obsahuje: olejové pastely, akvarelové 
farby, štetce, ceruzky, miešaciu paletu, plátna, gumu a mnoho 
ďalšieho

27142336 79,-

2. Masívna pracovná doska dub

rozmery: d 2000 x š 800 x tl. 26 mm, bez povrchovej 
úpravy

24517148 137,-

3. Pojazdný regál

rozmery: š 43 x h 35,5 x v 86 cm, prevedenie: kov, farba: 
čierna

27782802 34,-

12. Maliarske plátna

rozmery: 20 x 25 cm / 20 x 50 cm

22552444 / 23791657 3,15 / 4,45

1. Nábytková noha Hairpin

v 71 cm, prevedenie: oceľ, 
farba: čierna, nosnosť 50 kg

28716600 17,90/ ks

7

8

9
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2. Nástenné svietidlo Umea

LED, 8 W, 520 lm, 3000 K, materiál: hliník, farba: 
sivá, IP54, rozmery: v 10 x š 10 x h 10 cm, vr. zdroja, 
zdroj nie je možné meniť

25158647  29,95

1. Bodové svietidlo Blurro

GU10, max. 10 W, prevedenie: kov, farba: čierna, rozmery: 
∅ 5,5 x v 11,5 cm, bez zdroja

28661472  25,35

Kosoštvorcový
vzor svetiel hravo

vytvoríte vďaka
nastaviteľným

lamelám na
nástenných
svietidlách.

Hra svetiel a tieňov
s nevšednými efektmi.

2

2

1

UMELECKÉ
SVETELNÉ

EFEKTY

Žiarivá krása

Dávno už neplatí, že najdôležitejšími 
prvkami bytového dizajnu sú iba farby, 
štruktúry a materiály. V dnešnej dobe 
sa pozornosť úplne zaslúžene upiera aj 
na svetlo. To ponúka obrovský výber 
možností, ako miestnostiam pomocou 
náladového osvetlenia, svetelných 
efektov a akcentov dodať úplne 
individuálny, osobitý vzhľad.

Hlavnú úlohu pritom hrá nepriame 
osvetlenie, teda odtienené svetlo, ktoré 
nie je nasmerované priamo do miestnosti 
alebo na objekt, ale odráža sa od stien 
alebo stropu. Mäkké svetlo pôsobí hrejivo 
a útulne. Správnym odtienením potom 
môžete dokonca kombinovať a vytvárať 
malebné vzory.

25158647

28661472



VYZNAČTE SI CESTU

LED pásiky priestor opticky štruktúrujú a tvoria nevšedný dizajnový 
prvok. Majú však aj úplne praktické využitie – poslúžia vám 
napríklad ako osvetlenie schodiska. V noci, keď pôjdete napríklad 
na toaletu, sa tak už nemusíte báť, že sa v tme potknete.
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OSVETLENIE

3. Bodové svietidlo Blurro

2-spot, GU10, 2x max. 10 W, prevedenie: kov, farba: biela, rozmery:  
2x ∅ 5,5 x v 9 x h 17,5 cm, bez zdrojov

28720948  40,95

4. LED pásik RGB

20 W, 505 lm, ovládanie farieb RGB, s diaľkovým ovládaním, je možné 
individuálne skracovať, samolepiaci, dĺžka 5 m, životnosť 20000 hod.

26778066 21,95

5. Philips Hue LED pásik RGBW*

20 W, 1650 lm, 2000 – 6500 K, prevedenie: plast, rozmery: š 1,4 x v 0,5 cm, 
dĺžka 2 m, životnosť 25000 hod.

27669996 

6. Profilová lišta na LED pásiky

prevedenie: hliník, plast, je možné skrátiť na požadovaný rozmer, poskytuje 
svietenie pod uhlom 45° 

28530828 dĺžka 1 m 6,75

27099539 dĺžka 2 m 9,95

Vďaka tomu, že sú LED pásiky
vodotesné, môžete si s ich
efektami vyhrať aj v kuchyni.

Stačí nalepiť a aj 
tmavé zákutia sa 
razom ocitnú 
v žiari svetiel. 

V ŽIARI SVETIEL

Pomocou cielene nastavených bodových 
stropných svietidiel môžete v miestnosti vytvárať 
svetelné ostrovčeky, v ktorých napríklad nádherne 
vynikne obraz na stene. Stropné svietidlá 
nasmerované rovnomerne na steny všeobecne 
priestor otvárajú a opticky zväčšujú.

LED pásikmi môžete jednoducho nasvietiť police, 
odkladové plochy, vitríny a ďalší nábytok. Väčšinu týchto 
praktických pásikov je možné podľa potreby skrátiť, 
aby odpovedali podkladovej ploche, a potom ich už len 
jednoducho nalepiť a rozsvietiť. Svetlá je možné ovládať 
pomocou diaľkového ovládania alebo cez aplikácie,  
a meniť ich farbu, resp. teplotu farby podľa nálady.

3

4

Svetelné línie vám môžu 
osvetlit cestu, aby ste  
potme v byte  
netápali...

́

5

6

*Aktuálnu cenu nájdete na www.bauhaus.sk, prípadne kontaktujte zákaznícku podporu +421 222 211 311

28720948

27669996

28530828

26778066
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1

2

3

SMART ZDROJE 

1. LED žiarovka Bluetooth

E27, 6 W, 806 lm, 2700 K, filament, stmievateľná, 
technológia Bluetooth Mesh, životnosť 15000 hod.

28910615 4,85

2. LED žiarovka Wi-Fi

E27, 9 W, 806 lm, RGB multicolor, stmievateľná, 
ovládanie cez aplikáciu, podpora hlasových 
asistentov, životnosť 15000 hod.

28172992 14,50

3. Sada LED žiaroviek Wi-Fi

GU10, 4,9 W, 350 lm, 2700 – 6500 K, stmievateľná, 
životnosť 20000 hod.

28726557 37,90/ sada 3 ks

STROPNÉ SVIETIDLÁ

 

28475044

rozmery: ∅ 34 x v 8 cm, 18 W, 1400 lm, plynule nastaviteľná 
farba svetla 2700 – 6500 K, prevedenie: kov, farba: biela, 
stmievateľné, životnosť 15000 hod.

99,-

28278720

rozmery: ∅ 50 x v 8,9 cm, 30 W, 3300 lm, plynule 
nastaviteľná farba svetla 3000 – 6500 K, prevedenie: plast, 
farba: biela, stmievateľné, životnosť 15000 hod.

99,-

28280789

rozmery: ∅ 49,5 x v 8,3 cm, 32 W, 3300 lm, plynule 
nastaviteľná farba svetla 3000 – 6500 K, prevedenie: plast, 
farba: biela, stmievateľné, životnosť 15000 hod.

145,-

Chytré osvetlenie LEDVANCE SMART+ Wi-Fi

Možnosti ovládania svietidiel a svetelných zdrojov SMART+

� úsporná LED technológia

� rýchla a jednoduchá inštalácia svietidiel a zdrojov

� funguje bez špeciálnej brány (stačí existujúca Wi-Fi sieť)

�  bezplatná aplikácia LEDVANCE SMART+ Wi-Fi (potrebuje 
Android 4.4 a vyšší, alebo iOS 10.0 a novšie)

� na niektoré svietidlá predĺžená záruka (až na 5 rokov)

� stmievanie

� voľba odtieňa bielej a ľubovoľnej farby

�  ovládanie osvetlenia v rámci vytvorených skupín  
a viacerých užívateľov

� vytváranie svetelných scén, automatizácia

� režim vstávania a zaspávania, režim podľa počasia

� podpora ľudského biorytmu

Vypínačom

Hlasovým asistentom

LEDVANCE aplikáciou v mobile / tablete

Diaľkovým ovládaním

Všetky LEDVANCE SMART+ svietidlá 
a zdroje je možné klasicky ovládať 

vypínačom v miestnosti. Svietidlo si 
po vypnutí pamätá svoje posledné 

nastavenie z aplikácie.

Hlasové ovládanie je kompatibilné  
s chytrými reproduktormi ako napr. 

Google Nest a Amazon Echo.

Jednoducho použitím bezplatnej 
aplikácia LEDVANCE SMART+ Wi-Fi  
(s minimom Android 4.4 / iOS 9).

Pohodlne a jednoducho 
bezdrôtovým LEDVANCE Wi-Fi 

ovládačom.

28280789

28475044

28278720

28910615

28172992

28726557
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1. Smart diaľkovo ovládaná zásuvka

merač spotreby, časové spínanie a vypínanie, vzdialené ovládanie, 16 A, 
max. výkon 3680 W, aplikácia pre Android a iOS, podpora Google Home 
a Amazon Alexa

27635854 19,-

2. Smart LED žiarovka

E27, E14, alebo GU10, ovládanie jasu a farby, rôzne modely

29246191 / 29256534 / 29274615 / 29291137 / 29274624 od 11,90

3. Smart Wi-Fi LED pásik

RGB, 15 W, 650 lm, vyberať si môžete z červenej, zelenej a modrej farby, 
alebo z odtieňov bielej 2700 – 6500 K, obojstranná lepiaca páska  
na jednoduchú montáž, stmievateľný, dĺžka 5 m

28457264 32,90

1

2

3

4

7 8 9

5 6

Okrem osvetlenia chytrá domácnost ponúka aj ďalšie riešenia  
na uľahčenie každodenného života

Funguje so všetkými hlavnými hlasovými asistentmi 
na trhu: Alexa, Apple HomeKit a Google Assistant.

Všetky produkty môžete tiež ovládať pomocou 
aplikácie Nedis®.

Ako to funguje? Jednoducho:

1. Stiahnite si aplikáciu Nedis® SmartLife
2. Vytvorte svoj bezpečný účet
3. Pridajte vaše chytré produkty
... a je to!

Smart domácnost

PRIPOJENIE

Pripojte produkty radu Nedis® 
SmartLife priamo k vašej Wi-Fi.

OVLÁDANIE

Ovládajte všetky produkty aplikáciou 
Nedis® SmartLife alebo pomocou Alexa 
či Google Home.

KOMBINÁCIA

Kombinujte rôzne produkty radu 
SmartLife a nastavte si schémy  
a časovače podľa potrieb vašej chytrej 
domácnosti.

4.  Smart brána Wi-Fi 
Zigbee

prepojenie rôznych 
zariadení v rámci chytrej 
domácnosti, USB 
napájanie, dosah 35 m

28319850 33,-

5.  Smart snímač 
otvorených okien alebo 
dverí Zigbee

napájanie batérií, vr.  
batériou, výdrž batérie 1 rok

28316666 16,90

6.  Smart snímač klimatických 
podmienok Zigbee

meria teplotu v miestnosti aj 
vlhkosť vzduchu, napájanie 
batériou, vr. batérie, životnosť 
batérie 1 rok

28319869 16,90

7. Smart detektor úniku vody

odhalenie úniku vody v horšie 
prístupných oblastiach, 
prevádzková teplota 0 až 40 °C, pri 
výskyte problému sa upozornenie 
odošle do telefónu, napájanie CR2, 
vr. batérie

26723260 28,90

8.  Smart spínač osvetlenia

jednoduchý / dvojitý, umožňuje 
plánovanie osvetlenia, párovanie 
s ostatnými spotrebičmi  
a zariadeniami, ovládanie 
hlasom, rozmery: 86 x 86 mm

26731324 / 26731333 od 23,90

9.  Smart detektor dymu

hlasitý alarm 90 dB a upozornenie 
do telefónu, napájanie 2x AA / 
R6, batéria nie je súčasťou

27641578 31,90





27635854

29246191
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28319850
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27641578



104 www.bauhaus.sk

Trblietavé efekty
pre jedinečné
bytové priestory.

1 l = 8 – 10 m2

Swingcolor farba s trblietavým efektom
vysoko kvalitná disperzná farba, neobsahuje rozpúšťadlá 
a zmäkčovadlá, s ušľachtilým strieborným ligotom na 
dosiahnutie zvláštneho efektu vo vašom interiéri, 2,5 l 
vystačí na cca 20 – 25 m² pri jednovrstvovom nátere

od  
14,-/ l

Diamond 
27008094

Cinnamon 
27079151

Glade 
27087118

Flanell 
27079142

Skyline 
27080551

Dreamy 
27078237

Shadow 
27087127

Purpur 
27087303

1 l 18,50

2,5 l 35,-

BEZ ZMÄKČOVADIEL
BE

Z ROZPÚŠŤADIEL

chrání ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
a ZDRAVÍ

27087118
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VLIESOVÉ A VINYLOVÉ TAPETY

VZORY KVETOV GEOMETRICKÉ VZORY

VZORY TEHÁL

JEDNODUCHÉ VZORYKOĽKO ROLÍ TAPETY BUDETE POTREBOVAŤ?

rozmery role: cca 10,05 x 0,53 m

�  obvod miestnosti vynásobte jej výškou a výsledok vydeľte  
číslom 5, dostanete tak potrebný počet rolí

�  v prípade aplikácie tapiet so vzorom vzniká väčšie množstvo 
odrezkov, pretože vzory by na seba mali plynule nadväzovať. 
Počítajte preto s väčšou spotrebou materiálu!

od 14,85/ rola

Vinylové tapety sú vysoko umývateľné. 
Podkladom tejto vinylovej vrstvy je papier, 
lepí sa teda rovnako ako papierové tapety.

Vliesové tapety obsahujú textilné vlákna  
a sú tak príjemné na dotyk, sú priedušné  
a umývateľné. Jednoduchšia aplikácia a sú 
bez zvyšku odstrániteľné.

22372536

22089702

26522555* 20937683

26522546*2306304626806240

28749554 28774583

28671763

25319189

2875585226518156275205702455705624558651*

27284441 28560223 28562098 27085413

27665976

2672793426006253*

Tapety označené * sú vinylové.

22372536 26522555 20937683

22089702

28749554 28774583 27665976

26006253 26727934

27284441 28560223 28562098 27085413 25319189

28671763

24558651 24557056 27520570 26518156 28755852

26806240 23063046 26522546
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28152958 2815296728152949 28724922 28152994 28152976 28725916 28152985

Sú komplexným riešením na dekoráciu interiérov, 
ktoré kombinuje dekoratívne a akustické vlastnosti, 
mäkké a farebné povrchové úpravy pre domácnosti, 
kancelárie a verejné priestory. Je možné ich ľubovoľne 
kombinovať. Panely je možné trvalo prilepiť lepidlom 
alebo dočasne pomocou pásky so suchým zipsom.

napr. 28152976 30 x 30 cm 6,95

napr. 28152736 60 x 30 cm 9,95

Čalúnené panely
1. Fixačná páska

dĺžka 20 cm, balenie 6 ks

28197409 4,50

1

28152994

28197409
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Existuje naozaj mnoho spôsobov, ako 
ozdobiť vnútorné steny. Okrem tých 
tradičných vo forme farieb alebo tapiet, 
sú stále populárnejšie netradičné riešenia 
tohto priestoru. Hitom posledných rokov 
sú aj čalúnené nástenné panely.  
K dispozícii v mnohých farbách a vzoroch, 
budú účinne dávať vybranému interiéru 
exkluzívny charakter a jedinečnú 
atmosféru.

napr. 29401927 30 x 60 cm 14,95

Čalúnené panely

29376283

29383380

29401927

29388899 29302057

29386954

2. Montážne lepidlo Držák

290 ml, okamžitá fixácia  
až 500 kg/ m2, alternatíva  
k vŕtaniu, biela farba

30286047 5,99

29376283 29401927 29386954

29383380 29388899

30286047

29302057
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�  nosný materiál z recyklovaného plastu

�  lamely so šírkou 25 mm a s hrúbkou 13 mm

�  rozstup lamiel 15 mm

Panely sú ideálne aj ako akustická
izolácia interiérov. Oživí ale interiér
aj ako obloženie vstavanej skrine.

Akustický panel prispieva k tepelnej a akustickej izolácii interiéru. 
Vďaka tomu vám po inštalácii prinesie čistý a kvalitný zvuk. 
Panely nie sú vhodné do vlhkých miestností. Sú ideálnym 
vybavením nielen do bytových priestorov, ale aj do obchodov, 
kancelárií, nahrávacích štúdií, konferenčných miestností. Montáž 
panelov je veľmi jednoduchá. Panely majú certifikát FSC®.

vyrobený z recyklovateľného plastu a drevených pásov z MDF materiálu, 
rozmery: d 2440 x š 602 x hr. 22 mm, montáž lepením alebo skrutkovaním

28474908 dub sivý 99,-
28453299 dub svetlý 99,-

Panely je možné použiť ako obloženie
všetkých stien vrátane stropu. Je možné ich 
použiť vertikálne aj diagonálne. Ponúkajú
nepreberné množstvo použitia.

Pod týmto označením nájdete 
nábytok vyrobený z dreva 

z trvalo obnovovaných lesov. 
Ťažba kontrolovaná nezávislými 

organizáciami.

28453299

28474908
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25421589

25421604

25424782

25421598

25421598

25421844

1. Obkladový panel LOGOCLIC Wall Effect 3D

HDF, rozmery: 1296 x 132 x 12 mm, autentické škáry, rôzne možnosti kladenia  
a umiestnenia, 3D efekt vďaka trom rôznym úrovniam, montáž pomocou klipov 
(info nižšie), umývateľný, balenie 1,37 m2

  14,90/ m2

2. Panelová príchytka LOGOCLIC Wall Effect 3D

na inštaláciu stenových panelov LOGOCLIC Wall Effect 3D, balenie 100 kusov stačí 
na cca 5 m²

25439625 12,80/ 100 ks

2

Obkladové panely vytvoria nevšedný efekt kamkoľvek ich
nainštalujete. Ak ich vhodne nasvietite, vďaka svojmu
3D efektu vytvoria krásnu hru svetla a tieňov.

254215891

vyrobené
v Nemecku

Stálofarebný
povrch

Vhodné do
vlhkých priestorov

Jednoduchá údržba,
stierateľné

Tepelne odolné
na vstavané

svietidlá

�  panely s hrúbkou 12 mm v 3 rôznych úrovniach zaistia dokonalý 
3D efekt

�  perfektný doplnok k laminátovým podlahám LOGOCLIC

25421589

25439625

25421598 25421844

25424782

25421589

25421604
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Tropická zimná záhrada

IZBA
S VÝHĽADOM

Pohľad na zeleň pôsobí zázraky a mierni stres a ako lepšie preniesť kúsok 
vonkajšieho sveta k sebe domov, ako pomocou veľkých okenných plôch 
klasickej zimnej záhrady?

Presvetlená zimná záhrada 
ponúka jedinečnú možnosť 
rozšíriť dom o ďalší obytný 
priestor a otvoriť ho smerom 
von. Celoplošné presklenie 
zimnej záhrady prepája, 
nezávisle na počasí, interiér 
s vonkajším prostredím. 
Môžete si tu v pokoji vypiť 
svoju prvú rannú kávu  
a užívať ranné slniečko alebo 
v pohodlnom kresle počúvať 
šumenie dažďa, a tiež 
celoročne prestierať 
jedálenský stôl.

1

 →

Zimná záhrada s bujne rastúcou 
vegetáciou každý deň láka  
k malému odpočinku

Sklenené panely zasadené  
do oceľových stropných profilov prístavby  

prepúšťajú maximum svetla.

27518779
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2

1. Riad Tabo

keramika, farba: sivá, vhodné do umývačky  
aj mikrovlnky, v ponuke kompletná jedálenská 
súprava, je možné kúpiť: hlboký tanier, plytký 
tanier – veľký alebo malý, rôzne veľkosti 
misiek, pohár aj hrnček

napr. 27518779 od 2,35

2. Kusový koberec Happy

rozmery: ∅ 120 cm, farba: strieborná / béžová 
/ ivory / ružová, vysoko kvalitný koberec  
s vysokým vlasom, 100 % polyester

27850204 / 27754731 / 27849734 / 27833737 69,-

Ešte väčší  
výber rastlín  
nájdete na:
www.bauhaus.sk

27850204
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SKVELÁ KLÍMA

Ak nechcete, aby ste v zimnej záhrade kvôli priepustnosti sklenených plôch  
v zime mrzli a v lete sa potili, odporúčame investovať do kvalitných izolačných 
skiel, riadenej vzduchotechniky a tiež do ochrany pred slnkom. Jedine tak vytvoríte 
príjemnú klímu, v ktorej sa budete cítiť dobre a vašim rastlinám sa bude dariť.

1

3. Swingcolor farba na steny SIMPLY

matná, tónovaná farba na steny a stropy pripravená  
na použitie, určená do interiérov, skvele sa hodí  
na natieranie nových stien aj na rekonštrukcie,  
28 odtieňov, dostať v objemoch 50 ml, 1 l a 2,5 l

2,5 l napr. 26180634 19,95

Bujná zelená 
vegetácia oživí každú 
domácu záhradu
URBAN JUNGLE AKO TREND S TRADÍCIOU

Ak pomyslíme na to, že prvé zimné záhrady vznikli nie ako oáza 
pre domácich obyvateľov, ale ako skleníky pre rastliny, je len 
prirodzené premeniť ich aj dnes na tzv. mestskú džungľu.  
Už v dobách antiky ľudia využívali špeciálne stavby na kultiváciu 
plodov z iných klimatických pásov. Neskôr vznikali priestranné 
oranžérie, v ktorých sa darilo subtropickým a iným exotickým 
rastlinám, a palmové skleníky z nákladných sklenených  
a oceľových konštrukcií, ktoré je už možné považovať za priameho 
predchodcu súkromných zimných záhrad. Dnešné zimné záhrady, 
to je záplava zelene, kam oko pozrie. Stiera sa tak hranica medzi 
vnútorným a vonkajším prostredím. Neutrálne odtiene farebného 
dizajnu vytváralú upokojujúcu atmosféru. Najlepšie zimné 
záhrady v sebe prepájajú zelené útulno s praktickým vybavením.

SVIETIDLÁ

1. Závesné Billy

E27, max. 10 W, prevedenie: drevo, farba: hnedá, 
rozmery: ∅ 10 x v 130 cm, bez zdroja, na objednávku

27117246  39,95
 

2. Závesné Carlton

E27, max. 60 W, prevedenie: oceľ, farba: čierna, 
rozmery: ∅ 45 x v 110 cm

23592407  67,90

Pozvánka: zimná záhrada je ako stvorená 
na spoločné stolovanie pri priestrannom, 
dlhom stole.

3

21

22 24

23

27117246

26180634
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2

ROZMANITÁ PALETA NIELEN V ZELENEJ

Rastliny vo všetkých predstaviteľných odtieňoch zelenej vás ako mávnutím 
kúzelného prútika prenesú do trópov. Neutrálne béžové a sivé tóny decentne 
ustupujú do pozadia a jemne dopĺňajú farebné spektrum. Malé farebné doplnky 
v odtieňoch červenej, žltej a oranžovej vnášajú do interiéru vzrušujúce napätie.

Veľkorysé sklenené posuvné dvere sa dajú v peknom počasí 
otvoriť a rozširujú zimnú záhradu smerom von na terasu.

5
6

7

8
4

RASTLINY

4.  Antúria, Toulitka,  
Anthurium andreanum

∅ kv. 17 cm, s krásnymi lesklými 
kvetmi, pre svetlé stanovištia  
s dostatkom závlahy

79207801  17,95

5. Areka palma, Areca dypsis

∅ kv. 17 cm, výška cca 80 cm,  
pre svetlé aj polotienisté stanovištia, 
s dostatkom vzdušnej vlhkosti

79160542  12,50

6. Dracena, Dracaena

∅ kv. 21 cm, výška cca 65 cm, 
nenáročná izbová rastlina bez 
zvláštnych nárokov na umiestnenie

79058328  26,90

7. Juka, Yucca

∅ kv. 21 cm, výška cca 90 cm, 
nenáročná solitérna rastlina, 
vhodná pre svetlé aj polotienisté 
stanovištia

79057662  49,-

8.  Monstera skvostná,  
Monstera deliciosa

∅ kv. 21 cm, na machovej tyči, nenáročná 
a dekoratívna interiérová rastlina  
pre slnečné až polotienisté stanovište

79152178  29,- 

9. Orchidea, Phalaenopsis

∅ kv. 12 cm, najobľúbenejší druh 
orchideí na pestovanie v interiéri,  
rôzne farby kvetov, 1 kvetný výhon

78735062  5,79

9

23592407

79207801

79160542
79058328

79057662

79152178

78735062
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1

2

Kreatívne  
dizajnové 
svietidlá 
pre zelenú 
obývaciu izbu

Odtienené svietidlá znižujú odraz 
na sklenené plochy a ich teplá biela 
farba šíri hrejivú a útulnú atmosféru.

3

5 64
STOLOVÉ LAMPY

4. Ivy

E27, 3x max. 60 W, prevedenie: drevo, 
farba: hnedá, rozmery: š 35 x h 8 x v 8 cm, 
bez zdrojov, na objednávku

26223496  75,-

5. Fanja

GU10, max. 20 W, prevedenie: oceľ, 
farba: čierna, medená, rozmery:  
∅ kvetináča 12 x š 18 x v 62,5 cm,  
bez zdroja a rastliny

27185298  99,-

6. Hagar

E27, max. 60 W, prevedenie: drevo, kov, 
farba: čierna, rozmery: š 17 x h 17 x v 20 cm, 
bez zdroja

28734903  48,- 

SVIETIDLÁ

1. Nástenné Lubenham

E27, max. 28 W, prevedenie: kov, drevo, 
farba: čierna, hnedá, rozmery:  
š 17,5 x v 20,5 cm, bez zdroja, na objednávku

27074013  44,-

2. Závesné Townshend

E27, 4x max. 60 W, prevedenie: drevo, kov, 
farba: hnedá, čierna, rozmery:  
š 70 x h 20 x v 110 cm, bez zdrojov

27128035  126,-

3. Stojacia lampa Lubenham 

E27, max. 28 W, prevedenie: kov, farba: 
čierna, hnedá, rozmery: ∅ podstavca  
30 x š 47,5 x v 160 cm, bez zdroja

27074031  135,-

LED SVETELNÉ ZDROJE

7. – 9. LED svetelné zdroje Vintage 1906

E27, 4 W, 2700 K, nestmievateľné

7. trubicovitý tvar napr. 4 W 25509272 10,79

8. tvar Edison napr. 4 W 24757388 7,85

9. tvar Globe napr. 4 W 24757379 8,85

10. LED svetelný zdroj Amber

E27, 4 W, 330 lm, 2700 K, stmievateľný

25260764  12,907 8 9 10

26223496
27185298

28734903

24757388

25260764

25509272

24757379

27074013

27128035 27074031
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DEKORÁCIE

11.  Kovová opora  
na popínavé rastliny Bird

rozmery: 182 x 58 cm, 
vrátane povrchovej úpravy, 
farba: čierna

27056817  39,-

12. Kovová dekorácia Kruhy

rozmery: 45 x 70 x 5 cm, 
farba: zlatá, strieborná

29218604  55,-

13. Kovová dekorácia List

rozmery: 30 x 55 x 5 cm, 
farba: zlatá

29221365  35,-

Vôňa iPuro Soft Cedar Wood 

príjemne teplá a korenená 
vôňa s drevitým nádychom 
ovinutým ovocnými  
a kvetinovými odtieňmi 

14.  aróma difuzér 
darčeková sada 2x 50 ml 

28414135  10,59

15.  aróma difuzér 200 ml

28411950  15,99

VONKAJŠÍ KUSOVÝ KOBEREC

16. Haiti

ozdobí terasy, altány aj priestory v domácnosti,  
má moderné, exotické vzorovanie, dlhodobo  
si udržuje jasné farby, veľmi odolný proti 
vyblednutiu aj zošliapaniu, 100 % polypropylén, 
farba: žltá / modrá, rozmery:

90 x 60 cm 28656016 / 28656751 5,95

150 x 80 cm  28656201 / 28653655 11,95

230 x 160 cm  28687210 / 28687229 39,-

Pestré kombinácie 
materiálov dreva, kameňa 
a kovu dávajú interiéru 
rustikálny nádych.

11

13

14

15

16

ČO TAKTO TROCHU DIVOČINY

Zimné záhrady prenášajú do obytných 
priestorov prírodu – a tá je neskrotná!

Doprajte si kúsok divokej nádhery v podobe 
originálnych dekorácií. Rustikálne prírodné 
materiály, nekonvenčná vlastná konštrukcia  
a nápadité dekoračné predmety sú pestrým 
pandánom zeleného sveta rastlín.

K náladovej atmosfére prispeje aj aranžmán  
z originálnych dizajnových svietidiel.

12

28656016

27056817

29218604

29221365

28414135

28411950



LEVITUJÚCA ZÁHRADA

Zavesená záhrada, ako by sa voľne vznášala nad jedálenským 
stolom. Vyrobíte ju ľahko z dekoratívneho rebríka, niekoľkých 
závesných svietidiel a rôznych zelených rastlín.

Na zavesenie je použitá silná článková reťaz upevnená na oboch 
koncoch rebríka.
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3

1

4

Jemné detaily vnášajú do zimnej 
záhrady život

Rebrík ako základ na originálnu 
zavesenú záhradu a zároveň 

na osvetlenie prirodzene  
priťahuje pohľady.

ROBUSTNÉ VYBAVENIE

Zimná záhrada nie je iba predĺžením obývacej izby. Panujú v nej iné podmienky 
prostredia, predovšetkým vyššia vzdušná vlhkosť a viac svetla z dopadajúcich slnečných 
lúčov. Vnútornú klímu ovplyvňujú aj fázy nadmernej horúčavy alebo silné výkyvy teplôt. 
Napriek tomu môžete pri zariaďovaní povoliť uzdu fantázii a vyskúšať rôzne materiály 
a zariaďovacie štýly. Len myslite na to, aby bol materiál dostatočne robustný a odolný. 
Ideálny je výplet z ratanu, prútia alebo prírodného materiálu Loom. Uplatní sa aj kov, sklo 
a kamenné povrchy. Nezabudnite na skvelých pomocníkov na zútulnenie, ako sú vankúše, 
deky, kvetináče, svietidlá či koberce.

2

65

1. Obraz na skle

rozmery: 50 x 70 cm, motív lúky

28539533 42,-

2. Obraz na skle 

rozmery: 50 x 70 cm, motív prírody

28539542  42,-

3. Dekoratívny rebrík z tíkového dreva

neopracované drevo, 4 priečky,  
rozmery: š 45 x v 150 cm, na objednávku

25026753 45,-

4. Vodenka, Tradescantia zebrina

∅ kv. 12 cm, rastlina okrasná listom, nenáročná 
na stanovište, prospieva v tieni aj na slnku

79149754 6,79

5. Drevený rámček Narvik

rozmery: 10 x 15 cm

27682975  3,90

6. Sklenené hodiny Great things happened

rozmery: 20 x 60 cm, na batériu 1x AA 1,5 V,  
bez batérie

26095446 25,-

28539542

28539533

79149754

25026753

27682975

26095446
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OAlfa
 a omega 

Pre každý štýl bývania vhodný obal na kvetináč! Vyberte si
priamo v našom odbornom centre alebo na bauhaus.sk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

OBALY NA KVETINÁČE

1. Pletené z vodného hyacintu

rozmery: ∅ 16 x v 19 cm

24751034 8,99

2. Pletené z prútia

rozmery: ∅ 16 x v 19 cm

24752967 6,99

3. Pletené z prútia

rozmery: ∅ 30 x v 13 cm

26447533 10,95

4. Pletené z prútia

rozmery: ∅ 28 x v 30 cm

24749950 13,95

5. Alberta Fashion

rozmery: ∅ 12 x v 10 cm, 
materiál: keramika

25029877 5,19

6. Sonora

rozmery: ∅ 14 x v 15,5 cm, 
materiál: keramika

24235954 3,99

7. Boston

rozmery: ∅ 14 x v 13 cm, 
materiál: keramika

20368317 4,89

8. Portland

rozmery: ∅ 25 x v 21 cm, 
materiál: keramika

27221341 21,49

9. Paros Deluxe

rozmery: ∅ 23 x v 20 cm, 
materiál: keramika, drevo

27465990 21,99

24752967

26447533

24751034

27465990

27221341

20368317

24235954

25029877

24749950
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Pokiaľ však nemáte možnosť postaviť si zimnú záhradu, môžete 
vďaka interiérovému štýlu urban jungle preniesť prírodu  
do svojho domova aj v centre rušného veľkomesta. Premeňte svoj 
byt na zelenú oázu, v ktorej môžete v kľude odpočívať a zhlboka 
sa nadýchnuť. Zariaďovanie interiéru v štýle urban jungle nie je 
zložité, využiť môžete všetko vybavenie a dekorácie, ktoré navodzujú 
autentickú atmosféru urban jungle vo všetkých podobách, bujné 
izbové rastliny, vzory rastlín na bytovom textile, tapetách a obrazoch, 
prírodné materiály, motívy exotických zvierat  
aj exotického ovocia.

Preneste sa do exotických krajov

1. Váza Lips

materiál: keramika

∅ 13 x v 20 cm, farba: sivá 
29164521  12,75

∅ 15 x v 30 cm, farba: biela 
29151037  29,-

2. Dekoračný stôl na rastliny

š 30 x h 30 x v 62 cm, materiál: drevo, kov

29016215 65,-

12
29016215

29164521

29151037
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Rastliny, ktoré sú pre štýl urban 
jungle typické, sa postarajú 
o prísun kyslíka a nabijú vás 
pozitívnou energiou!

Názov urban jungle vymysleli dvaja blogeri  
– Judith der Graaf a Igor Josofovič, ktorí  
v roku 2016 vydali rovnomennú knihu a stali 
sa aj spoluzakladateľmi online komunity 
pestovateľov rastlín Urban Jungle Bloggers.

Aj vďaka ich aktivite tak izbové rastliny 
dnes zažívajú skutočnú renesanciu. Už nie 
sú považované za zbytočné lapače prachu, 
a naopak sa stávajú dôležitou súčasťou 
moderných interiérov.

Štýl mestskej džungle uspokojí vašu túžbu 
po pokoji, odpočinku a prírode. Príjemnú 
atmosféru tohto dizajnového smeru zaručuje 
aj jeho kľúčová farba – zelená. Tá je známym 
symbolom nádeje, rastu, obnovy a života.

 SPRÁVNA VOĽBA RASTLÍN

Ako už názov napovedá, k štýlu urban jungle sa hodia 
všetky rastliny, ktoré navodzujú dojem džungle – palmové 
listy a úponky, monstery, paprade, aloe vera, orchidey, 
sukulenty aj kaktusy. Tieto exotické krásky môžete 
harmonicky doplniť aj bežnými izbovými rastlinami.

Rastliny môžu divoko rásť do všetkých smerov, mať 
akýkoľvek tvar, veľkosť či farbu. Rastliny však zasaďte 
do jednoduchých, minimalistických kvetináčov, aby celá 
scenéria nepôsobila preplnene. Voľte iba živé rastliny, 
umelé rastliny by pôsobili gýčovito.



120 www.bauhaus.sk

SPRÁVNA VOĽBA IZBOVÝCH RASTLÍN

Izbové rastliny váš interiér skvele oživia a zútulnia.  
Pri rozmiestňovaní rastlín v byte je však vhodné premýšľať  
aj nad účelom konkrétnej miestnosti. Najmä v spálni oceníte 
rastliny, ktoré zlepšujú kvalitu vzduchu. Horské palmy, orchidey, 
sanseviera a aloe vera môžu dokonca pomôcť ľuďom, ktorých trápi 
chrápanie. Rastliny zlepšujúce izbovú klímu je možné odporučiť aj 
do kúpeľní. Všeobecne platí, že rastliny umiestnené v kúpeľniach 
si musia dobre poradiť s vysokou vlhkosťou vzduchu a minimom 
svetla. K týmto rastlinám patrí nefrolepka a kulkas zamiolistý, 
ktoré svojim zaujímavým vzhľadom v kúpeľni navodia atmosféru 
exotického wellness. Zvoliť však môžete aj bromélie, ktoré svojimi 
farebnými a extravagantnými kvetmi kúpeľňu krásne rozžiaria.

V obývacích izbách je obvykle dostatok priestoru, a preto tu 
môžete umiestniť väčšie rastliny v štýlových kvetináčoch. Skvelou 
voľbou bude napríklad palma areka so sýto zelenými, vejárovitými 
listami alebo fíkus lýrový s vysokým kmeňom a hustými, 
masívnymi listami.

V pracovni alebo kancelárii oceníte chryzantémy, ktoré dokážu 
zo vzduchu efektívne vyfiltrovať škodlivé látky pochádzajúce 
napríklad z tlačiarní, kopírok alebo lepidiel. Podobne pôsobí  
tiež horská palma, dracena a sanseviéra, ktorých výhodou  
je aj to, že nevyžadujú príliš veľa starostlivosti.

Vyrobte si  
originálny záves 
na kvetináč

Nástenné dekorácie makramé oživia 
váš interiér a umožnia originálne 
umiestnenie rastlín.

3

LANÁ

1. Ľanové

z 3 prameňov, ∅ 8 mm, na metráž, 
bez vyobrazenia

10188276 1,10/ bm

2. Jutové

3x stočené, ∅ 6 mm, na metráž,  
bez vyobrazenia

23195000 0,60/ bm

2. Na každom páre povrázkov 
uviažte v rovnakej výške 
jednoduchý uzol. Potom 
uchopte povrázok z prvého 
páru a spojte ho uzlom  
s povrázkom z vedľajšieho 
páru. Tento postup opakujte, 
kým neprepojíte povrázky 
všetkých párov.

3. Nakoniec všetky povrázky 
zviažte do veľkého uzla  
a dobre ho utiahnite.  
Teraz už stačí len záves  
s kvetináčom zavesiť!

1. Pomocou kotevného uzla 
pripevnite k záclonovému 
krúžku 3 povrázky – získate 
tak 3 dvojité pramene.

Technika drhania alebo makramé, toľko 
obľúbená v 70. rokoch, sa znova vracia 
do módy. Vyrobiť si môžete  
napríklad zaujímavý závesný  
kvetináč na svoje rastliny.

3. Makramé záves na kvetináč 

farba: zelená / sivá / béžová, dĺžka 
90 cm

28241953 / 28286741 /  

28278766 6,49

10188276

23195000

28241953
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PESTOVANIE BALKÓNOVÝCH RASTLÍN

Rastliny umiestnené na balkónoch alebo terasách by mali 
dobre znášať svetlo a teplo. Platí to obzvlášť v prípade, keď 
je vonkajšia plocha orientovaná na juh, takže je po väčšinu 
dňa vystavená slnečnému svitu. Na takto  
svetlé stanovisko môžete 
umiestniť napríklad 
starček, adenium,  
pryšec žiarivý, strelíciu  
alebo trachykarpus. V zime 
však musíte tieto rastliny 
premiestniť dovnútra, 
ideálne k oknu. Tým tak 
vyriešite aj otázku zimnej 
dekorácie vašich parapetov.

VYTVORTE SI VLASTNÝ ORIGINÁLNY KVETINÁČ

Od výrazných a pestrých farieb cez moderný a čistý 
dizajn až po etno štýl – pre každý interiérový dizajn 
existuje vhodný kvetináč. Tí, ktorí chcú dať priestor svojej 

kreativite, si môžu vzhľad kvetináča 
prispôsobiť sami. Ak kvetináč omotáte 
povrazom, stane sa perfektným 
doplnkom do interiéru v štýle boho. 
Kvetináče s mozaikou z čriepkov z dlaždíc 
zase evokujú stredomorskú atmosféru. 
K rustikálnemu dizajnu sa budú skvele 
hodiť kvetináče obalené kusmi dreva 
alebo kôry. Zapojte svoju fantáziu  
a vytvorte si kvetináč vhodný práve  
do vášho interiéru.

Obal na kvetináč voľte vždy o jednu  
veľkosť väčší – budete ho tak môcť  

použiť aj po budúcom  
presadení rastliny.

SKLENENÉ DEKORÁCIE 

4. Závesná sklenená váza

∅ 10 x v 18 cm  26394745 6,95

∅ 12 x v 25 cm  26396334 7,95

5. Závesná sklenená váza

∅ 12 x v 18 cm  26393016 8,95

∅ 15 x v 20 cm  26354882 11,95

6. Sklenený kvetináč Vintage

PES, farba: marine / ružovozlatá / 
biela, rozmery: ∅ 11,5 x v 15 cm

napr. 28585873 6,95

OBALY  
NA KVETINÁČE

7. Soendgen Keramik

∅ 22 x v 20 cm, farba: hnedá

27215636 16,15

8. Bari

∅ 19 x v 17 cm, farba: zelená

27221323 7,99

9.  Kokodamy so zelenými 
rastlinami

∅ 17 cm, rôzne rastliny 
okrasné listom, na zavesenie

napr. 79145992 23,50

4

5

6

9

8

7

26394745

26393016

79145992

28585873

2721563627221323
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Moderné interiérové štýly a ich inovatívne detaily 
odrážajú osobnosť obyvateľov týchto interiérov

Pri tvorení nových dekorácií popustite uzdu 
svojej fantázii. Strieborný podnos s lampášom? 

Žiadny problém!

Pri tvorení nového vzhľadu vašich kvetináčov, 
nezabúdajte, že ich štruktúra a prípadné povrchové 
nerovnosti zostanú rovnaké aj po nasprejovaní.

1 2 3 4

FARBY

1.  Sprej s metalickým  
v efektom 400 ml

syntetická vrchná farba, vysoko 
kvalitné kovové pigmenty, 
vytvára veľmi efektný matný 
metalický vzhľad

napr. 26021520  9,25

2. Sprej platinum 400 ml

lesklý, vhodný na drevo, tvrdé 
plasty, tapety, kovy alebo sklo, 
poskytuje mimoriadne dobré 
krycie schopnosti, extrémne 
rýchloschnúci, zanecháva tvrdý 
povrch, ktorý je vysoko odolný 
voči poškriabaniu

napr. 25291764  8,95

3. Sprej optika betónu 400 ml

vytvára módny betónový vzhľad, 
odolnosť proti poškriabaniu a nárazom, 
rýchloschnúci, nepriehľadný, na použitie 
v interiéri aj v exteriéri, vhodný na kov, 
drevo, papier, kameň, keramiku, plast, 
svetlo alebo tmavosivý

27519392 / 27527021  9,95

4.  Granitový sprej 400 ml

na vytvorenie identického granitového 
vzhľadu, umývateľný do 30 minút  
po nanesení, na použitie v interiéri  
aj v exteriéri, vhodný na kov, drevo, 
papier, kameň, keramiku, plast aj 
rozšírený polystyrén, granit alebo sivá

15071106 / 15071137  14,50

26021520 25291764 27519392 15071106
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Gobi
25384026

Kalahari
25392676

Sahara
25392667

Karakum
25398805

Tajga
25400126

Mojave
25400144

Arktis
25400135

efekt zlata
15076888

15070107

efekt mramoru 
čierna farba

15077289

efekt chrómu
15076871

15070114

efekt nerezu
15072583

efekt hrdze
22662219

efekt mramoru 
strieborná farba

15071209

efekt medi
21638679

S trochou spreja s efektom 
premeníte prázdne nádoby 
na elegantné vázy – a stačí 
na to len pár okamihov.

5

6

FARBY 

5. Sprej Vintage Effekt 400 ml

výnimočný vďaka svojej vysoko kvalitnej vodou 
riediteľnej akrylovej farbe, pastelové matné farby, 
vysoké krytie, nežiaduci náter je možné umyť počas 
10 minút po aplikácii, sprej môže byť tiež použitý  
v dobre odvetranom interiéri, 7 odtieňov

 8,95

6. Dekoračný sprej Effect

na vytvorenie dlhotrvajúceho efektu, vhodný na 
drevo, kov, keramiku, porcelán, papier aj 
polystyrén, na použitie v interiéri aj v exteriéri, 
rýchloschnúci, odolný voči vode a bežným čistiacim 
prostriedkom 

efekt zlata, 150 / 400 ml 7,39 / 9,45

efekt chrómu, 150 / 400 ml 8,45 / 9,45

efekt mramoru, strieborná farba, 200 ml 8,95

efekt mramoru, čierna farba, 200 ml 8,95

efekt nerezu, 400 ml 10,95

efekt medi, 400 ml 9,45

efekt hrdze, 400 ml 13,50
15076888

25392667



SVETY INTERIÉROV. Ponuka sortimentu v tomto katalógu je platná do 31. 3. 2023. Zmeny  
cien po 31. 12. 2022 sú možné. Predaj do vypredania zásob. Všetky výrobky sú bez dekorácie.  
Chyby a zmeny sú vyhradené. Zmeny cien a sortimentu po platnosti katalógu sú možné. Ceny sú 
uvedené v € a vrátane DPH. Ceny elektrozariadení zahŕňajú recyklačný príspevok. Všetky produkty 
nemusia byť v danom okamihu skladom. Aktuálne ceny a dostupnosť nájdete na www.bauhaus.sk  
alebo sa informujte primo v našom odbornom centre prípadne kontaktujte linku zákaznickej 
podpory +421 222 211 311. Všetky modely je možné objednať. Dodanie do 5 týždňov.

Váš špecialista na interiéry a dekorácie:

BRATISLAVA – Pharos Park, Pri letisku 1, 821 04 Bratislava-Ružinov

Otváracia doba: Po – Pia 7 – 21 hod., So – Ne 8 – 21 hod.

Dopravné spojenie a MHD: autobusový spoj č. 69

www.bauhaus.sk
+421 222 211 311
podpora@bauhaus-sk.sk ve
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Akustický obkladový panel

dekor: dub / dub svetlý / dub sivý, materiál: MDF, 
plast, drevo, rozmery: d 2440 x š 605 x hr. 22 mm 
alebo d 2600 x š 600 x hr. 22 mm, montáž lepením 
alebo skrutkovaním, bez povrchovej úpravy, 
moderný škandinávsky dizajn, slúži na dekoratívne 
obloženie stien a na akustickú izoláciu interiérov

28453299 / 29292644 / 28474908 99,- 28474908

28453299 28474908


