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PB aktuálně

Komb House od Karima
Prý je to ideální dům – využívá špičkové 
technologie, chce být přívětivý a rád by 

nabízel prostor podněcující rodinnou 
sounáležitost. designér Karim rashid 
jej představil letos v lednu na veletrhu 

nábytku Le marche v Káhiře. dům propojuje 
tradiční a moderní materiály s minimálním 
dopadem na životní prostředí, najdete zde 
pouze úsporné spotřebiče, solární panely 

pro ohřev vody, čistírnu odpadní vody, 
energeticky nenáročné Led osvětlení 

i podlahové vytápění. Je možné ho 
jednoduše demontovat a jeho komponenty 

znovu využívat. 
Centrální prostor je inspirován islámským 

patiem – oázou klidu s denním světlem 
a vprostřed vnořeným bazénem. dále jsou 

k dispozici obývací pokoj, koupelna, ložnice 
a jídelna s kuchyní vybavenou spotřebiči 

Gorenje. Vše v dynamickém designu 
s minimalistickou čistotou, funkčností a vysokou 

kvalitou použitých materiálů. Pokud byste 
dům chtěli vidět na vlastní oči, je vystaven 

v Cairo international Convention & exhibition 
Centru (CiCC). www.karimrashid.com

Ve stáří JaKo Když 
naJdete!

Pokud jste se pustili do stavby domu 
nebo třeba jen zahradního altánku, jistě 
by stálo za to celou akci zdokumentovat. 

sestavte si ze všech dokumentů, 
půdorysů, nákresů a především fotografií 

svoji vlastní fotoknihu. že toho bude 
hodně? nevadí, fotokniha pojme až  

240 stran a vejde se do ní tisíc fotografií. 
na www.happyfoto.cz se dozvíte, jak 

na to, a nebojte se, program je natolik 
intuitivní, že vše zvládnete velmi snadno. 
Cena fotoknihy se pohybuje od 179 Kč 

do 2599 Kč, záleží na zvoleném formátu, 
vazbě a počtu stránek. 

 www.happyfoto.czobraz Je změna… 
…a změna je život. nemusíte se už dívat na prázdné zdi vašeho bytu nebo kanceláře, ani 

kupovat levné reprodukce, existuje snadné řešení – půjčte si rovnou originál. Pomocí 
jednoduchého vyhledávače si vyberete z nabídky takový obraz, fotografii, sochu nebo 
instalaci objektů, která bude přesně podle vašich představ.  a když se po měsíci dvou 
rozhodnete, že to není úplně ono, dílo můžete vrátit nebo vyměnit za jiné, jinou velikost, 

barvu, klidně zkusit i jiného autora, a naopak – jestliže vám natolik přiroste k srdci, můžete 
si ho okamžitě koupit. a pokud si netroufáte sami odhadnout, co by se k vám domů 

hodilo, svěřte se odborníkovi, rád vám poradí, doporučí a nabídne ideální řešení formou 
vizualizace přímo pro váš interiér. nejlevnější měsíční nájmy vyjdou zhruba na 100 Kč, 

nejdražší na 4000 Kč. www.artoteka.eu

miloslav Fekar, skořápka do červena (lipové 
dřevo, průměr 55 – 65 cm, 2003), cena díla 
30 000 Kč, cena pronájmu 900 Kč/měsíc

Petra Valentová, Flower (a-krystal, barveno na 
povrchu, 17 x 45 cm, 2010), cena díla 4500 Kč, 

cena pronájmu 135 Kč/měsíc
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desiGn, Který PomáHá 
Kuchyň, kterou vám představujeme, 
nemá v evropě obdobu. Její autorkou je 
designérka Veronika Loušová a společnost 
tyfloservis. Jedná se o cvičnou kuchyni 
pro osoby s poruchou zraku (zejména 
při jeho náhlé ztrátě), která by jim měla 
pomoci v osamostatnění – zvládnout běžné 
kuchyňské práce, uvařit si čaj, ukrojit chleba, 
umýt nádobí… zásadní je zde barevné 
kontrastní řešení ploch (především ledově 
modrá s čokoládově tmavým bukem) 
a nastavení světla, které v případě zesláblého 
zraku hrají hlavní roli, kontrastní jsou i hrany 
(žlutá a modrá.). skříňky i pracovní deska 
jsou z lamina, dna zásuvek tmavá, aby 
v nich byly uložené talíře co nejlépe vidět. 
otvírání horních skříněk je bezpečné pomocí 
skládacího výklopu, centrální osvětlení je 
doplněno zářivkami, které odrazem od stropu 
vytváří rozptýlené světlo bez matoucích stínů.
Cílem cvičné kuchyně je získat ergonomické 
a bezpečné zázemí s prvky, které se 
v současných kuchyních mohou nacházet. 
Klient po vyzkoušení všech možností kuchyně 
odchází se seznamem věcí, které mu při 
používání bezchybně vyhovují, a adresami, 
kde si je i opatřit. nápady mu společnost 
tyfloservis pomůže realizovat přímo u něho 
doma.  www.tyfloservis.cz

sKutečně KouzeLné…

sice v angličtině, ale napěchovaná  nádhernými fotografiemi nejkrásnějších hotelů světa, 
které ve vás vzbudí touhou okamžitě se tam vydat. a můžete si být jisti, že každý hotel 
uvedený v knize byl vybrán podle měřítka nejvyšší kvality, maximálního pohodlí a také 

vzrušující špetky exotiky. takže do řecka nebo do raději do dubaje? 648 stran, 799 Kč.
www.slovart.cz

Co si čLoVěK 
neuděLá sám…

baví vás práce se dřevem a pošilháváte 
po ručně vyrobeném nábytku? ideálním 

průvodcem může být tato kniha, 
která vás krok za krokem seznámí 
se základními postupy – řezáním 
a opracováním dřeva, spojováním 

a konečnou úpravou. nechybějí ani 
ukázky odborných postupů při dýhování, 

řezbářství a soustružení dřeva, ani 
návod, jak používat elektrické i základní 
ruční nástroje. spirálová vazba umožní 
mít knihu stále otevřenou během práce. 

256 stran, 399 Kč. www.slovart.cz


