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■ Žádáme o dodání fota samostatného produktu + text 30 slov.
■ V tomto speciálním projektu nejsou používána loga (pouze na výrobcích).
■  Grafická úprava a font písma je zcela na vydavatelství, 

klient korekturuje text + použití správného fota. 
■ Rozlišení obrázků musí být 300 dpi.
■  Klientovi je umožněno připomínkovat graf.náhled 2x.  

Poté bude otištěna poslední verze inzerce.
■  Data přijímáme na těchto nosičích: 

Na CD, uložená na FTP (na vyžádání umožněn přístup), nebo stažená  
z FTP serveru klienta.
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Artemide 

INZERCE

Snel Furniture

Inspirace  
Orientem
Do módy se vrací klasický koberec,  
který v dnešní době přejímá nebo se 
volně inspiruje vzory tradičních orientál-
ních koberců z oblasti Persie, Střední  
a Malé asie, Činy a Indie.

Symbolika a kompozice se u mnohých 
druhů beze změn opakuje, u jiných je 
pouze námětem k vytvoření nových 
dezénů. klasické koberce se vyrábí  
z přírodních, ale i z celé řady syntetic-
kých materiálů.

V sortimentu BREnO najdete orientální 
koberce různých barev, velikostí
i tvarů, s výraznými i decentními  
motivy. Přijďte si vybrat na některou
z našich 35 prodejen v České republice.

www.BRENO.cz

DEVOTO

artemide showroom
Sázavská 32
120 02 Praha 2

artemide showroom
komunardù 32
170 00 Praha 7

Selene spol. s r.o.
neumannova 161
383 01 Prachatice 
tel. 388 310 326

www.artemide.czPražská 329, 267 12 loděnice u Berouna
tel. (+420) 311 672 569, www.snel.cz

Volvo V40 Cross Country.
už v prosinci se na trhu objeví pětimístný 
prémiový crossover Volvo V40 Cross Country. 
Osobitý vůz slibující skvělé zážitky na všech 
druzích cest neztrácí eleganci, styl ani 
schopnosti technologicky nejvyspělejšího 
modelu od Volva V40, ale přidává k nim navíc 
trochu mužné drsnosti a výrazný charakter. 
Přesto navýšení jeho ceny oproti běžnému 
modelu V40 nepřekročí 32 tisíc korun. Pod 
kapotou ukrývá tento sportovní dobrodruh se 
systémem pro řízené sjíždění svahů výbavu 
mnohem větších luxusních vozů a nabízí 
světové novinky v oblasti bezpečnosti včetně 
například prvního airbagu pro ochranu chodců. 
Elegantní linie skandinávského designu, 
prvotřídní materiály i zpracování, nejmodernější 
intuitivní technologie jsou připraveny hýčkat 
vás na cestách k vašim snům.
www.volvocars.cz

Showroom Konsepti
Přijďte načerpat novou inspiraci do právě redesignovaného showroomu 
konsepti v holešovické továrně Holport. najdete tu nábytek a doplňky 
od špičkových světových výrobců jako jsou B&B Italia, Moroso, Cassina, 
Gervasoni, Vitra, Walter knoll a dalších. 

komunardů 32, Praha 7
www.konsepti.com

Pokud hledáte na českém trhu  
nábytek s ojedinělým designem,  
jste v rodinné firmě DEVOtO  
na správném místě. 

Design s výrazným autorským 
rukopisem, spojení funkčnosti  
a kvalitních materiálů v kombinaci 
s osobním přístupem, jsou 
kombinace, kterým výrobce 
přikládá největší prioritu. 

Pod heslem „kvalitní interiéry  
si žádají kvalitní doplňky“ přichází 
DEVOtO s kolekcí stropních světel, 
dětských kapsářů a ručně  
vyráběných látkových hraček. 

     

nyní exkluzivně na 
www.elle.cz/devoto.  
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