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SPUN
MAGIS

Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

A SPUN a hagyományos lábas kialakí-
tás helyett egy 360 fokban forgatható 
ülõalkalmatosságot takar. Mintha a klas�-
s�ikus gyerekjátéknak, a búgócsigának 
adtak volna egy új funkciót. Anyagának 
kös�önhetõen kültéri has�nálatra is alkal-
mas, bemutatása óta a� egyik legkere-
settebb Magis termék. Design: Thomas 
Heatherwick
Funkció: egys�emélyes ülõbútor
Anyag: polietilén
Ár: 110 500 Ft

LékUé, MacaroN Szett
www.lekue.es

Forgalmazó: Designshop by Solinfo
www.solinfo.hu

A Macaron s�ett megédesíti a� aprósütemé-
nyek kés�ítését. E� a különleges francia süte-
mény kiváló kiegés�ítõje lehet a kávé- és tea-
fogyas�tásnak. A s�ett tartalma� egy hõálló 
s�ilikon sütõlapot, illetve egy tés�ta- és krém-
nyomót, amely a dekorálásban is segítségül 
s�olgál. A dobo�ban megtalálható továbbá  
a Lékué által öss�egyûjtött különleges maca-
ron receptek gyûjteménye is, ilyen például  
a wasabis, vagy a fekete teás macaron 
ró�sakrémmel.
Funkció: aprósütemény kés�ítés
Anyag: s�ilikon, mûanyag
Ár: 13 900 Ft

MetriS S 4-LyUkú, PereMre 
SzereLhet  kádcSaPteLeP

Hansgrohe
www.hansgrohe.hu

A fekete-erdõi s�anitervállalat és a Phoenix 
Design által kö�ösen megalkotott Metris S  
kollekciója a kádperemre is becsempés�te  
a modern stílust. A� elegáns vonalú kifolyó,  
fogantyú és ké�i�uhany harmonikus egés�et  
alkot a fürdõs�obában. A ké�i�uhany viss�a-
folyásgátló s�eleppel is rendelke�ik, a ki- 
hú�ható �uhanycsõ pedig 110 cm hoss�ú.  
A termék króm felülettel rendelhetõ. Design: 
Phoenix Design
Funkció: csaptelep
Anyag: ré�öntvény
Ár: 167 755 Ft

trafik

SUPerNoVa SeMi 125
DELTA LIGHT

Forgalmazó: be light!
www.belight.hu 

A Supernova Semi a Delta Light „XXL” s�éri-
áját erõsíti. A 127 cm-es átmérõjû termék 
a mennye�eti síkból csak minimálisan lóg ki, 
mintha egy ultravékony mennye�etre s�erelt 
lámpát látnánk. Iga�i eye-cathcer, fekete és 
fehér s�ínû keret kö�ül válas�thatunk.
Funkció: mennye�etbe süllyes�tett lámpatest
Anyag: alumínium, polikarbonát
Ár: 489 000 Ft

ikoN eVaNgeLiSta 2009
Forgalmazó: Bortársaság

www.bortarsasag.hu

Rövid s�ellõ�tetés után erõteljes, melegebb 
tónusú, klass�ikus cabernet illat, paprika, 
fûs�erpaprika, �öld fûs�erek. Zamatos korty, 
inkább a gyümölcsös vonal, plas�tikus és 
ga�dag. Puha tanninjai, tejcsokoládés í�e, 
hoss�ú, finoman keserû vége kö�epes testtel  
párosul. Érett alapanyag, friss, fiatalos gyü-
mölcsösség, finom fa, kis tü�esség. 90% 
cabernet franc, és 10% cabernet sauvignon 
há�asítása tartályban erjes�tve, 14 hónapon  
át, 225 literes új és has�nált fahordóban 
érlelve.
Ár: 3 980 Ft 
Bontatlan, hatos karton vásárlása esetén 
palackja: 3 317 Ft

corNicheS 
VITRA

Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

Apró, informális tárolók a lakás különbö�õ 
s�egleteiben kallódó kulcscsomók, s�emüve-
gek, könyvek, és egyéb apróságok s�ámára. 
Három méretben gyártják, amely három 
különbö�õ formát takar. Kis kreativitással,  
a három típus alkalma�ásával i�galmas 
kompo�íciókat alkothatunk a falon. Fehér, 
fekete és vörös juhar s�ínben érhetõk el. 
Design: Ronan és Erwan Bouroullec, 2012
Funkció: polc
Anyag: magasfényû ASA mûanyag
Ár: 15 240 Ft-tól
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MoNoLite
Forgalmazó: Kinnarps Hungary Kft.

www.kinnarps.hu

Egy kis nyugalom a� iroda kö�epén.  
A Monolite sokféle kiegés�ítõjének és öss�e-
állítási lehetõségének kös�önhetõen kivá- 
lóan alkalmas egy kis elvonulásra – legyen 
a� egy rövid megbes�élés a kollegákkal 
vagy ügyfelekkel, a kávés�ünet nyugodt eltöl-
tése, vagy koncentrált munkavég�és  
a� egyterû iroda kö�epén. A nagys�erû 
terve�ésnek kös�önhetõen sokféleképpen 
öss�eállítható, kevés helyet foglal, és kiváló 
hangs�igetelõ tulajdonságokkal rendelke�ik. 
Designer: Sandin & Bülow
Funkció: ülõbútor
Anyag: krómo�ott fémvá�, párná�ott és  
s�övete�ett üléslap és hátfal
Ár: a forgalma�ónál

eoS SQUare
SIMES

Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

A� oldalfalba süllyes�tett EOS SQUARE  
a Simes egyik legnéps�erûbb terméke.
Bátran alkalma�hatjuk kö�forgalmú területe-
ken, magas védettsége, mûs�aki tartalma és 
a három lépcsõs felületke�elés miatt jól ellen-
áll a� idõjárás vis�ontagságainak. Corten, 
s�ürke, alumínium és fekete s�ínben gyártják, 
négy fényforrás típussal. A termékkel találko�-
hatunk többek kö�t a chicagói BP Pedestrian 
Bridge-en is (építés�: Frank O. Gehry).
Funkció: oldalfalba süllyes�tett kültéri  
lámpatest
Anyag: alumínium test, ro�sdamentes acél-
csavarok, üveg diffú�or 
Ár: 52 175 Ft

taLiS cLaSSic koNyhai  
cSaPteLeP
Hansgrohe

www.hansgrohe.hu

A Talis Classic termékcsalád tagjai kö�ött 
üdvö�ölhetjük e�t a klass�ikus stílust 
képviselõ konyhai csaptelepet. A 275 mm 
magas csaptelep 150 fokban elforgatható 
kifolyóval rendelke�ik, melynek követke�té-
ben bármely mélyebb edényt könnyen meg-
tölthetünk. A� oldalt található joystick fogan-
tyúnak kös�önhetõen pedig a csapteleptest 
egys�erûen tis�tán tartható. Design: Phoenix 
Design
Funkció: konyhai csaptelep 
Anyag: ré�öntvény
Ár: 73 440 Ft

okoSkocka
Bimba

www.bimba.hu

S�ínes, tarka kés�ségfejles�tõ játék a 0-3 
éves koros�tálynak. Rengeteg kontras�tos  
formával, sok címkével, jópofa állatokkal,  
érdekes strukturált felületekkel, belül 
csörgõvel bi�onyára hamarosan a kis- 
gyerekek kedvence les�.
Funkció: kés�ségfejles�tõ játék
Anyag: s�ivacs, textil
Ár: 4490 Ft

tooLBoX
VITRA

Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

A s�anas�ét hagyott írós�erek, ollók, hegye-
�õk, gémkapcsok ideje egys�er és minden-
korra véget ért. A Toolbox méretét és ergonó-
miai kialakítását tekintve egyaránt telitalálat: 
a munkaállomáson lévõ öss�es apróság bele-
fér, nap végén pedig kényelmesen helye�het-
jük el a konténerben. A „clean desk policy” 
alfája és omegája, Arik Levy designer jóvol-
tából.
Funkció: irodai kiegés�ítõ
Anyag: ABS 
Ár: 9200 Ft

triLUX VaLUco
LáMPareNdSzer
Trilux Hungária Kft.

www.trilux.hu

Exklu�ív di�ájn – hatékony térformálás – sokol-
dalú funkcionalitás – minõségi megvilágítás.
Funkció: dekoratív általános világítás
Anyag: acélleme� há� + opálbura
Ár: bruttó 35 000 Ft-tól 


