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„Exclusive kiegészítők“
Ezek egyedi darabok!
Ilyen nincs a szomszédjának!

„Szabadon, otthon!“

2014. évfolyam - 2. szám

Szabadság érzet, több mint
100 négyzetméteren!

„Uszadékból, iPhone töltő“
Naturális, kreatív megoldások
a világ minden tájáról!

SOPRON

A Trend Otthon magazin júniusi számában
modern, minimalista és naturális kiegészítõket gyûjtöttünk
össze olvasóinknak.
A cikkek elolvashatóak honlapunkon is, bõvebb illusztrációval.

„Uszadékból, iPhone töltő“
Naturális, kreatív megoldások
a világ minden tájáról!

Töltse okos telefonját egy darab fán!
Kompatibilis a következő készülékekhez:
- iPhone 5 , 5S , 5C , iPod touch és az 5. generációs iPod nano 7. generáció
- iPhone 4 és az összes iPod a 4. generációs,
- Micro USB kábel Samsung Galaxy S3 / S4 és a Galaxy Note II .
Furcsa érzés kapott el amikor megláttam ezt a szerzeményt!
Nos, a telefonkészülék a mai modern világot testesíti meg,
míg a darab fa, ami "tölti" az egyszerűség netovábbja!

Milyen jól összeillenek!

Kreatív emberek csoportja vállalkozott arra, hogy felvállalják
nem túl hétköznapi ötleteiket, és webshopon keresztűl értékesítik portékáikat.
Minden egyes darab amit készítenek a természettel áll valamilyen kapcsolatban.
A most bemutatott tárgy például a tengerparton gyűjött uszadék fából készült.
Megvásárolható itt: https://www.etsy.com/listing/167674586/driftwood-docking-station-for-a-smart?ref=related-7
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Szabadság, otthon!

A Trend Otthon magazin Júniusi számában ismét bemutatunk
egy lenyűgöző lakást a "Trend Otthon" refferenciáiból.
Ami szembe tűnő a képek alapján is, hogy itt a nagy,
egybefüggő terekre került a hangsúly; ahol a család minden tagja
egy közös helyiségben tud tartózkodni, mégis egymástól függetlenül.
Megkérdeztük a tervezőt is, hogy számára mi volt a legfontosabb szempont a tervezésnél.

„A lakás kialakításakor az volt a legfontosabb szempont,
hogy kényelmes, tágas lakóteret nyerjünk.
Lebontottuk a válaszfalakat, így egybefüggő
előtér–nappali–étkező–konyha alakulhatott ki.
Nagy hangsúlyt fektettünk a galéria esztétikus
kialakítására is, amely nem csupán hasznos lakóterület,
hanem belsőépítészeti látványelem is lett."

Pintér Fábián
Ügyvezető

Ami nem mindennapi látványt nyújott számomra,
az a hálószobában elhelyezett fürdőkád.
Összességében nézve a teret, nagyon elegáns
k i a l a k í t á s ú , c s a k n e m m e g s z o k o t t l á t v á n y.
Ennél a helyiségnél ismét a "szabadság" szó jutott eszembe.
Az eredeti cikk angol nyelvű, forrásmegjelölése: http://trendotthon.eu/?page_id=2
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Egyszerű és nagyszerű lakás kiegészítők.

Mert az otthonunknak is szüksége van kiegészítőkre!
Rugós
konyhai
mérleg

Modern
locsolókanna

Orchidea
kaspó

A mindig friss
kenyérért!

...hogy tudjuk
melyik, mire való!
Legújabb munkánkról folyamatosan beszámolunk magazinunk számaiban.
Jelenleg Harkán építünk 4 családi házat, csendes, nyugodt környéken.
Májusi számunkban még csak látványterveket mutattunk be, de most íme
2 fotó a jelenlegi állapotról. Az egyik lakás már új tulajdonosára talált!

A harkai lakásokról bővebb információ: trendotthon.eu
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