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Maringotka z dílny designérky Moniky Ln!ni"kové  
nabízí na 24 metrech "tvere"ních v#e, co na víkend pot$ebujete.
Ideální bydlení pro ty, kte$í netou%í po velké chalup!, rádi  
odpo"ívají v&p$írod! a necht!jí d!lat kompromisy v&kvalit!. 

MALÁ, ALE PRAKTICKÁ
Taková je pln" vybavená kuchy# 

ze smrkové d$hy. Nechybí  
lednice, plynov$ sporák, d%ez 

a úlo&né prostory, vpravo vchod 
do koupelny. Ut"rka s vlkem, 

prostírání a pletené  
kv"tiná'e, r(zné zna'ky,  

prodává Miramari.

RANNÍ SPRCHA 
S V!HLEDEM
Zadní strana 
maringotky slou&í 
v lét" jako druhá 
venkovní koupelna. 
Lucerni'ky, ko), 
tabule a ru'níky 
r(zn$ch zna'ek 
prodává Miramari, 
pánské holení 
Profimed, www.
profimed.cz, 
a kolínská Dior, info 
o cen" v butikách.

SLADKOSTI A ZÁBAVA
Lavice s úlo&n$m prostorem a pol)tá%i a dlouh$ st(l po-
skytnou komfortní stolování. Talí% Fornasetti, www.prague-
kabinet.com, 3600 K', pusinky, Marks & Spencer, 69 K',  
karty LV, info o cen" v butiku, sví'ka Diptyque, www.sim-
pleconcept.cz, 1250 K', d%ev"n$ svícen, Flamant, 950 K'.

DOMEK

NA CESTÁCH    !ENA A DEKOR

Mobilní bydlení je dobrou  
investicí, která není vázána 

na jedno místo. S touhle  
maringotkou nyní majitelé 

zakotvili na *umav".

V!KLADNÍ SK"Í#
Kuchy#ská deska je imitací betonu, otev%ené police  
na hrnky, skleni'ky a 'aje dodekorují prostor. Fotografie, 
www.yellowkorner.cz, 1490 K', 'aje Mariage Frères, Fla-
mant, 490 K', sklen"ná karafa a skleni'ky, Studio Khon,  
www.futurista.cz, info o cen" v galerii.
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!ENA A DEKOR    NA CESTÁCH

Pohled  na    

šumavské  kopce  

hned  ráno  po  

probuzení  je  tou    

  

a  relaxací.

NA KRÁLOVSKÉM LO$I
Postel s úlo&n$m prostorem je %e)ená p%es 

celou )í%ku maringotky, tak&e se na ní  
pohodln" vyspí a& 'ty%i lidé, hliníková 
okna jsou d"laná na míru. Maringotka 

o rozm"rech 3x8 m je vyrobena ze smrko-
vého d%eva. Objednat si ji, a+ u& v základu 

za 650 tisíc korun, nebo s kompletním  
vybavením (maximáln" 1 300 000 K'),  

m(&ete v Miramari Design,  
www.miramari.cz.

SNÍDAN% V TRÁV%
P%ed maringotkou m(&ete odpo'ívat v lehátkách nebo pojíst 

u rozkládacího stolku t%eba z IKEA. Ubrus, tác, misky  
a prout"n$ poklop, v)e Miramari, plastov$  

d&bán, 900 K', a skleni'ky, 200 K', obojí Flamant.

U RODINNÉHO KRBU
V maringotce se p%itápí 
v litinov$ch kamnech na 
d%evo. Ln"n$ &upan Societ, 
Flamant, 8500 K', litinová 
konvi'ka, www.oxalis.cz, 
898 K', m"d"ná konvice 
a lopatka z bazaru.

HLÍDA&
Malá koupelna vyniká promy)len$m  

%e)ením. Je v ní sprcha, umyvadlo  
a chemick$ záchod. Sví'ka Byredo,  
www.ingredients-store.cz, 1450 K'

ZAHRÁDKA NA SCHODECH
Zahrádku má sice majitelka 

maringotky, kam a& dohlédne, 
ale bylinky p"stuje p%ímo na 

schodech v d%ev"n$ch 
p%epravkách a prout"n$ch 
ko)ích. Lucerny, Miramari, 
zava%ovací sklenice, Tesco, 
30 K'/ks, ko&ené )vihadlo 

s d%ev"nou rukojetí, Hermès, 
info o cen" v butiku.


