ŽENA A NĚCO NĚCO

NA CESTÁCH ŽENA A DEKOR
Mobilní bydlení je dobrou
investicí, která není vázána
na jedno místo. S touhle
maringotkou nyní majitelé
zakotvili na Šumavě.

DOMEK

MALÁ, ALE PRAKTICKÁ
Taková je plně vybavená kuchyň
ze smrkové dýhy. Nechybí
lednice, plynový sporák, dřez
a úložné prostory, vpravo vchod
do koupelny. Utěrka s vlkem,
prostírání a pletené
květináče, různé značky,
prodává Miramari.

RANNÍ SPRCHA
S VÝHLEDEM
Zadní strana
maringotky slouží
v létě jako druhá
venkovní koupelna.
Lucerničky, koš,
tabule a ručníky
různých značek
prodává Miramari,
pánské holení
Profimed, www.
profimed.cz,
a kolínská Dior, info
o ceně v butikách.

SLADKOSTI A ZÁBAVA
Lavice s úložným prostorem a polštáři a dlouhý stůl poskytnou komfortní stolování. Talíř Fornasetti, www.praguekabinet.com, 3600 Kč, pusinky, Marks & Spencer, 69 Kč,
karty LV, info o ceně v butiku, svíčka Diptyque, www.simpleconcept.cz, 1250 Kč, dřevěný svícen, Flamant, 950 Kč.

VÝKLADNÍ SKŘÍŇ
Kuchyňská deska je imitací betonu, otevřené police
na hrnky, skleničky a čaje dodekorují prostor. Fotografie,
www.yellowkorner.cz, 1490 Kč, čaje Mariage Frères, Flamant, 490 Kč, skleněná karafa a skleničky, Studio Khon,
www.futurista.cz, info o ceně v galerii.

1$.2/(Ì.&+
Maringotka z dílny designérky Moniky Lněničkové
nabízí na 24 metrech čtverečních vše, co na víkend potřebujete.
Ideální bydlení pro ty, kteří netouží po velké chalupě, rádi
odpočívají v přírodě a nechtějí dělat kompromisy v kvalitě.
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NĚCO ŽENA A NĚCO
NA KRÁLOVSKÉM LOŽI
Postel s úložným prostorem je řešená přes
celou šířku maringotky, takže se na ní
pohodlně vyspí až čtyři lidé, hliníková
okna jsou dělaná na míru. Maringotka
o rozměrech 3x8 m je vyrobena ze smrkového dřeva. Objednat si ji, ať už v základu
za 650 tisíc korun, nebo s kompletním
vybavením (maximálně 1 300 000 Kč),
můžete v Miramari Design,
www.miramari.cz.

SNÍDANĚ V TRÁVĚ
Před maringotkou můžete odpočívat v lehátkách nebo pojíst
u rozkládacího stolku třeba z IKEA. Ubrus, tác, misky
a proutěný poklop, vše Miramari, plastový
džbán, 900 Kč, a skleničky, 200 Kč, obojí Flamant.

Pohled  na    
šumavské  kopce  
hned  ráno  po  
probuzení  je  tou    
QHMYÛWĘUDGRVW  
a  relaxací.

HLÍDAČ
Malá koupelna vyniká promyšleným
řešením. Je v ní sprcha, umyvadlo
a chemický záchod. Svíčka Byredo,
www.ingredients-store.cz, 1450 Kč
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ZAHRÁDKA NA SCHODECH
Zahrádku má sice majitelka
maringotky, kam až dohlédne,
ale bylinky pěstuje přímo na
schodech v dřevěných
přepravkách a proutěných
koších. Lucerny, Miramari,
zavařovací sklenice, Tesco,
30 Kč/ks, kožené švihadlo
s dřevěnou rukojetí, Hermès,
info o ceně v butiku.

PŘIPRAVILA: KLÁRA TOMÁNKOVÁ, FOTO: ONDŘEJ KOŠÍK.

U RODINNÉHO KRBU
V maringotce se přitápí
v litinových kamnech na
dřevo. Lněný župan Societ,
Flamant, 8500 Kč, litinová
konvička, www.oxalis.cz,
898 Kč, měděná konvice
a lopatka z bazaru.

JENPROZENY.CZ/ZENAAZIVOT

111

