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nekomu možná pripomene létající talír. Vyrobená
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RUCNE
vyrábená kamenná váza urceo.á

8

barvách, EGO2, www.ego2.com

pro exteriér i interiér Originální solitér navrhl

I

KREATIVITU
PODPORUJE
sada kvetinácu Roek

Garden,design Alain Giles,Cernobílá barevnost

designér Daniel Hladík.
MARUBI,www.marubi.cz

a nepravidelné tvary nabízejíradu možností.

9 I ODOLNÝ
ZINEKje tvárný kov a neuškodí mu

OUI EST PAUL,www.qui-est-paul.com

ani nárocné povetrnostní podmínky. Pro výrobu

4 I NEŽNÉ
TRUHLíKY
Dropmajíjednoduchý

exteriérových váz je jako stvorený.

elipsovitý tvar, Jejich bílá barva prospívá
kvetoucím letnickám, OECASTELLI,
www.decastellí.com
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MALÉI VElKÉkvetníky Gardenv príjemných

odstínech šedé a antracitové, Jemný vláknitý
beton je odlévaný do formy. Nedostatky a kazy

DOMANI,www.domani.be
10 I ORGANICKÉ
TVARY
nádob a nádrží Labyrinth
nabízejízajímavé sestavy, správne poskládané
vytvorí kruh, Použitý materiál polyester zarucuje
dlouhou životnost.
DOMANI,www.domani.be

I JAKOVLAŠTOvcí
HNíZDO
slepené z kulicek

výroby jsou tu žádoucí. D&M DEPOT,
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www.dmdepot.be

hlíny,tak vypadá obrí mísa Lava.Prumer 71 cm
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PRAVIDElNÝ
TVARkrychle mají pOlyesterové

kvetináce Cube,Rozmery až 100 x 100 x 100 cm
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uprostred vysoké trávy, DOMANI,
www.domani.be

je z odolného polyesteru v nekolika pestrých
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nerez, to jsou lesklé i lakované

zarucuje, že bude dominantou terasy.
DOMANI,www.domaní.be

umožnují pestovat docela velké stromky,

12 I IMPOZANTNí
VÁZACapriee,vysoká 150 cm, je

EGO2, www.ego2.com

vyrobená z odolného plastu, V bílém provedení
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BARVY
DOZAHRADY
patrí. Ostre zelená

použitá na dekorativní míse Bowlnezanikne ani

muže fungovat i jako efektní osvetlení.
21 st, www.21st-design.com

