
Nakonci ledna si v Paríži znovu dali
dostavenícko milovníci dobrého de

signu. Odborný veletrh MAISON

& OBJET se zameruje na predstavování sou

casných trendu a objevování nových vizí.

Zajímavé usporádání expozic a logické raze

ní umožnují procházet veletrhem tak, jako

bychom navštívili jednu jedinou rezidenci.

V nekolika pavilonech jsou systematicky trí

dené stejne, jak si je asi usporádáme doma.

Veletrh se nezabývá jen interiéry a jejich

doplnky. Pravidelne se tu schází také výrob

ci zahradního nábytku, mobilního stínení

a zahradních dekorací. Práve solitérní kve

tináce a vázy v posledních letech pricházejí

cím dál casteji ke slovu. Tak jak rostou náro

ky na kvalitu bydlení a zvetšuje se venkov

ní obytný prostor, tak se zvetšuje nabídka

dekorativních predmetu. Nekteré kvetináce

doslova prerostly svým tvurcum pres hlavu

a samy o sobe jsou zajímavou dominantou

terasy nebo zahrady. Oproti svým menším

interiérovým sestrickám jsou mnohem odol

nejší, nevadí jim déšt ani mráz. A pokud

casem získají nejakou patinu, pridá jim jen
na charakteru.

Velká plocha dovoluje tvurcum volne se

vyjádrit. K dispozici mají neomezené množ

ství materiálu, od klasické hlíny pres jem

nou keramiku s lesklou glazurou, sklo, kov

až po dnes tak moderní plasty. Starobylé

truhlíky s rozkvetlými muškáty patrí na alp

ské drevenice. K modernímu domu se hodí

designové nádoby, které tvorí impozantní

solitér, mnohdy samonosný. Výber rostlin

je duležitý, protože by v žádném prípade

nemely zastínit svého nositele. Jsou jen po

tvrzením jejich výjimecnosti.
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1 I TRADICNíTVARa netradicní

nerez, to jsou lesklé i lakované

kvetináce Delta- Omega.

Vyniknou nejlépe skupinove

usporádané, OECASTELLI,
www.decastelli.com

2 I ElEGANCíVYNIKÁkvetinác

ci váza Nova.Nežnýtvar

nekomu možná pripomene létající talír. Vyrobená

je z odolného polyesteru v nekolika pestrých

barvách, EGO2, www.ego2.com

3 I KREATIVITUPODPORUJEsada kvetinácu Roek

Garden,design Alain Giles,Cernobílá barevnost

a nepravidelné tvary nabízejíradu možností.

OUI ESTPAUL,www.qui-est-paul.com

4 I NEŽNÉTRUHLíKYDropmají jednoduchý

elipsovitý tvar, Jejich bílá barva prospívá
kvetoucím letnickám, OECASTELLI,

www.decastellí.com

5 I MALÉI VElKÉkvetníky Gardenv príjemných

odstínech šedé a antracitové, Jemný vláknitý

beton je odlévaný do formy. Nedostatky a kazy

výroby jsou tu žádoucí.D&M DEPOT,

www.dmdepot.be

6 I PRAVIDElNÝTVARkrychle mají pOlyesterové

kvetináce Cube,Rozmery až 100 x 100 x 100 cm

umožnují pestovat docela velké stromky,

EGO2, www.ego2.com

7 I BARVYDOZAHRADYpatrí. Ostre zelená

použitá na dekorativní míse Bowlnezanikne ani

uprostred vysoké trávy, DOMANI,
www.domani.be

8 I RUCNEvyrábená kamenná váza urceo.á

pro exteriér i interiér Originální solitér navrhl

designér Daniel Hladík.

MARUBI,www.marubi.cz

9 I ODOLNÝZINEKje tvárný kov a neuškodí mu

ani nárocné povetrnostní podmínky. Pro výrobu

exteriérových váz je jako stvorený.

DOMANI,www.domani.be

10 I ORGANICKÉTVARYnádob a nádrží Labyrinth

nabízejízajímavésestavy,správne poskládané

vytvorí kruh, Použitý materiál polyester zarucuje
dlouhou životnost.

DOMANI,www.domani.be

11 I JAKOVLAŠTOvcíHNíZDOslepené z kulicek

hlíny,tak vypadá obrí mísa Lava.Prumer 71 cm

zarucuje, že bude dominantou terasy.

DOMANI,www.domaní.be

12 I IMPOZANTNíVÁZACapriee,vysoká 150 cm, je

vyrobená z odolného plastu, V bílém provedení

muže fungovat i jako efektní osvetlení.

21st, www.21st-design.com


