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Keď sa 
keramika 
zmení na čepeľ
Český výrobca kuchynských potrieb Tescoma vyvinul kuchynské nože AZZA 
s keramickou čepeľou. S využitím najmodernejších technológii na opracovanie oxidu 
zirkoničitého a ďalších keramických látok pri vysokej teplote a tlaku využili dizajnéri 
Tescomy tvrdosť a stálosť oxidu zirkónia v prospech vlastností nožov AZZA. Tie majú 
vďaka oxidu typickú bielu farbu. Kúpou takéhoto noža, s ktorým sa dá výnimočne 
presne krájať, pribudne do domácnosti nielen kvalitný výrobok, ktorý nadlho zjednoduší 
a spríjemní každodennú prácu, ale keramický nôž zvýši aj hygienu prípravy potravín. 
Nemusí sa pravidelne brúsiť, má mimoriadne ostrú čepeľ, pri bežnom používaní sa 
netupí a nezhrdzavie. Rukoväť má protišmykovú úpravu, ktorá zabráni vykĺznutiu noža 
z mokrej ruky a prípadnému poraneniu. Keramické ostrie v porovnaní s oceľovou 
čepeľou zabraňuje devastácii vitamínov a enzýmov, krájané suroviny sa na čepeľ nelepia 
a  z noža sa neuvoľňuje kovová pachuť. Nože AZZA majú záruku 5 rokov. 
www.tescoma.sk

Tieniť a krášliť
Žalúzie chránia súkromie pred cudzími pohľadmi, interiérové vybavenie pred slnečnými lúčmi, prispievajú k vytvoreniu príjemnej 
klímy. Spoločnosť K-system má v ponuke široký výber interiérových tieniacich dekorácií. Dekoratívne strapcové závesy, textilné či 
drevené rolety, plisé, bambusové a drevené žalúzie. Novinkou na slovenskom trhu sú vertikálne žalúzie s  veľkoplošnými vzormi 
a obrázkami. Takýto dizajnový prvok elegantne ozvláštni interiér. Vyobrazená môže byť akákoľvek fotografia dodaná v kvalitnom 
rozlíšení. Vybraný motív môže byť ojedinelý a nenapodobiteľný, vyrobený exkluzívne len na základe požiadavky zákazníka. Súčasťou 
dodávky je aj názorná vizualizácia. 
Viac informácií možno získať v štúdiách tieniacej techniky v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a v Žiari nad Hronom alebo na 
www.ksystem.eu. 
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Čierna elegancia 
Vďaka značke Laufen sa na trhu objavil 
čierny matný Alessi dOt s nádychom 
luxuxsu z dielne svetoznámeho 
holandského architekta Wiela Aretsa. Ten 
zvyčajne prináša do vybavenia kúpeľní 
noblesné dizajnové riešenia v trendovom 
kontraste čiernej a bielej farby, dbá na 
kvalitu použitých materiálov, navrhuje 
originálne tvary. Neprehliadnuteľnou 
dominantou kúpeľne sa tak prirodzene 
stane čierne matné voľne stojace 
umývadlo (tam-tam). Upúta nielen 
farbou, ale aj nezvyčajnými rozmermi. 
K doladeniu celkového dojmu patrí 
čierna matná WC doska s poklopom 
alebo aj kryt urinálu. Pôsobivá zostava 
kúpeľňových prvkov s podpisom dOt je 
výsledkom úzkej spolupráce talianskeho 
dizajnového štúdia Alessi a švajčiarskeho 
špecialistu na kúpeľne značky Laufen. 
www.laufen.com


