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alentynki to czas sprzyjający bacznemu śledzeniu trendów sypialnianych - zdecydowanie bardziej niż zazwyczaj. Biorąc pod uwagę fakt,
iż łóżko doczekało się poematów, pieśni i peanów
na swoją cześć, pozwalamy sobie pokazać naszą
selekcję tego zacnego i jakże ważnego w naszym
życiu elementu. Ważny jest nie tylko aspekt wy-

poczynku, ale również funkcjonalności w każdym
aspekcie. Wciąż zmieniające się społeczeństwo
i jego potrzeby w znaczny sposób wpłynęło na to
jak obecnie wyglądają łóżka i do czego służą.
Zatem polecamy wygodne łóżko właśnie i lekturę
w dłoń! Walentynki można przecież urozmaicić
ciekawą lekturą. Agata Kukułka / Prodesigne.com.pl

1.
Lewitujące nad ziemią łóżko, za jedyne 1,6 miliona dolarów? Proszę
uprzejmie. To projekt Holendra, Janjaapa Ruijssenaarsa, który przez
6 lat wraz z firmą Bakker Magnetics pracował nad technologią tego
bardzo drogiego mebla. Dzięki wykorzystaniu magnesów, łóżko
utrzymuje się 40 cm nad podłogą i jest w stanie udźwignąć ok 900
kg. Jak mówi projektant, podobną technologię można zastosować
w stolikach kawowych czy sofach. Czekamy na lewitujące schody - to
znaczne ułatwi wejście na lewitujące łóżko. Wrażenia - nieziemskie...

3.
Dla tych, którym bliżej do kameralnych sypialni i kameralnej atmosfery, polecamy tradycyjne łóżka sypialniane, czy wygodne kanapy.
Spolegliwe polegiwanie z lampką wina, dobrą książką i wyjątkowo
mruczącym kotem lub partnerem mogą mieć miejsce również na tak
uroczych wypoczynkach jak te prezentowane na zdjęciu. Łóżko firmy
PIANCA w futrze i Kartell’owej iluminacji. Pełen luksus!

2.
Gdy dość już nieziemskich wrażeń, polecamy miłe zapakowanie
w „the Ferrari of beds” - HI - CAN, łóżko zaprojektowane przez Edoardo
Carlino. Samowystarczalny kokon z roletami, wentylacją, systemem
hi-fi, ekranem i odtwarzaczem DVD oraz dostępem do Internetu.
Ponadto wyposażone w regulację temperatury i oświetlenia.
Ciekawe, czy przytula?
76 lounge magazyn ...bo jakość ma znaczenie

4.
Gdy już jednak wylegiwanie się wpłynie znacząco na nasz stan zmęczenia, polecamy serdecznie zmianę środka nośności - oraz kierunek
- z horyzontalnego na pionowy bardziej zdecydowanie.
Szezlong - to dawno zapomniane słowo a idealnie wpisujące się
w buduarową nomenklaturę. Na zdjęciu gustowny i spektakularny
szezlong firmy SICIS Next Art. Projektantka Carla Tolomeo stworzyła
niezwykłą, limitowaną edycję mebli wypoczynkowych. - niewiarygodne połączenie sztuki i funkcjonalności...

