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Future
home
Ať už váš domov, nebo
kancelář se v dnešní
době neobejdou bez
technologií. Pokud
chcete jít ještě o level
výš, spojte vzhled
a praktičnost v jedno.
Vybavte si domov
TECHNOLOGICKÝMI
DESIGNOVKAMI, které
vám ulehčí život a ještě
dodají prostoru styl.

NATIVE UNION Eclipse
Kolik kabelů a nabíječek máte na pracovním
stole? Nenápadná designovka s názvem Eclipse
je mnohem více než USB rozdvojka. Krom toho,
že vyváženě nabíjí každý přístroj, kabely do
ní můžete přehledně a pohodlně smotat, když
je nepoužíváte, a pouhým dotekem ji zavřít či
otevřít. Dá se připevnit ke zdi, postavit kamkoliv
a k dostání je v několika druzích dřeva.
cena od 2 500 Kč

Deebot Ecovas
Nebudeme si nalhávat, že uklízení je
zábava a že nás neobírá o drahocenný
čas. I když robotický vysavač není
přímo designová záležitost, ulehčí vám
život jako nic jiného. Ráno jej nastavíte,
odejdete do práce a on začne jezdit po
bytě a uklízet. Jakmile dokončí svou
práci, opět zajede do své nabíječky
a vy už ho musíte jen vysypat.
cena od 9 900 Kč

WITTY Notti
Smart Light
Nenápadný
a minimalistický
krystal můžete
postavit kamkoliv.
Nebude jen dobře
vypadat — přes
Bluetooth jej můžete
napojit na telefon,
a jakmile přijde zpráva
nebo upomínka,
Notti se rozzáří
zvolenou barvou bez
zbytečného zvuku.
cena od 1 250 Kč

Lyfe Planter
Naprosto revoluční
kousek je dokonalým
spojením technologie
a designu.
Květináč umístěný
na dřevěném
podkladu přišel
od designérského
týmu ze Stockholmu
a využívá magnety
k vytvoření nulové
gravitace. Květináč
levituje a samovolně
se otáčí ve vzduchu.
Bude vypadat skvěle
jednoduše kdekoliv.
cena od 5 800 Kč
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BANG & OLUFSEN Beoplay M5
Jestliže vám nestačí hudba z rádia
v autě, opravdu kvalitní reproduktor
by vás neměl minout. Bang & Olufsen
dělá designové produkty, díky kterým
se poslech hudby promění ve skvělý
zážitek. Potah reproduktoru lze vyměnit
tak, aby barevně zapadal do interiéru.
cena od 16 000 Kč

