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VAZY,KTERE VAS OHROMI
TAKÉ VAŠE ZAHRADA SI RíKÁ O UNIKÁTNí VÁZY - Musí BÝT EFEKTNí, DESIGNOVE DOKONALÉ, A HLAVNE VELKÉ!

MARUBI - KULATÁ KRÁSA

Podobne jako sochy, stanou se

unikátní velkorozmerové vázy a ná

doby Marubí neprehlédnutelným

a hodnotným prvkem vašeho

interiéru nebo exteriéru. Mužete je

postavit volne do prostoru, ruzne

nasvítít ci je instalovat na pod

stavce, príp. do nich naaranžovat

výzdobu. Díky použití tradicních

materiálu nepodléhají zmenám

klimatických podmínek ani mrazu.

Každý kus je vždy originál, který

dodá vašim prostorám i zahrade

reprezentativní vzhled.

1 I DEKORACNí VÁZY ci obaly na kvetináce

umístené volne v zahrade ci u bazénu nemusí

být vždy jen z prírodních materiálu. Prodejna

Abitare nabízí ve své kolekci Bellíni i nádoby

z umelého materiálu Mirotex. Stojí

5453-16871 Kc. MBM (Bellini), Abitare

2 I EXKLUZIVNí AMFORA OCEAN v cerném

lesklém laku s perletí a vzorem ryb má

úctyhodnou výšku 165 cm. O její dekoracní

hodnote není treba psát, její místo bude urcite

v prostoru u rozmerného luxusniho bazénu

nebo ve velké zimní zahrade. Koupíte ji

za 106 ODD Kc. VG New Trend, Studio Nika

3 I OESIGNOVE DOKONALÁ VÁZA má výšku

93 cm, šírku ve spodní cásti 44 cm

a nahore 70 cm. Materiálem je technický

kámen a vybrat si mužete z odstínu zelená,

zlatá a stríbrná perlet Hodit se bude do

každého moderního interiéru i do dokonale

udržované, nejlépe geometrické zahrady.

Každou z nich koupíte za 90 ODD Kc. Marubi

4 I ŠIROKÁ NÁDOBA je svými úctyhodnými

rozmery (výška 58 cm, šírka 81 cm)

a zlatohnedým odstínem dokonalou dekorací

do prostoru. Její cena je 75 ODD Kc. Marubi

5 I VYSOKÁ VÁZA nejlépe vynikne v rohu míst

nosti, zimní zahrade ci jako solitér u domu.

Jako dekoraci do ní mužete umístit suchou

výzdobu Výška vázy je 108 cm, horní prumer

je 61 cm, materiál technický kámen.

Koupíte ji v barevné variante kovová

modrá za 55 ODD Kc. Marubi

6 I PÁLENÁ HlÍNA je dalším materiálem, který

se dokonale hodí do zahrady. Amfory i vázy

v kombinaci s dekoracními kameny skvele

zapadnou do husté zelene. Koupíte je

od 3000 Kc. Kámen Donát

7 I OPRAVDU VELKOLEPÝ KOUSEK, který si

mužete na svou zahradu porídit, je ležící,

sto padesát let stará obrí amfora pres 4 m

vysoká, která se zacátkem minulého století

používala ve Španelsku k uskladnení vína.

Cena 190 000 Kc. Kámen Donát


