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Set Jasper Conran
Chinoiserie Green,
Azay, preț la cerere

Comdă
Ethan Allen,
preț
la cerere

Lifestyle Design
Absolvent al Universității de Arhitectură din Veneția unde a obținut o diplomă în design
industrial, italianul Luca Nichetto și-a trecut deja în portofoliu numeroase premii printre
care Designer of the Year (Young Designer Talent) oferit de Elle Decoration International
Design Awards, 2009. Creată pentru brand-ul Cassina, 380 La Mise este o serie
compusă dintr-un fotoliu și o canapea (de două și, respectiv, de trei locuri), în cazul
cărora accentul cade sartorial pe țesături ale căror finisaje decorative adaugă o notă
prețioasă ansamblului. Măsuțele 381Torei, cu baza din metal negru mat și blatul de lemn
cu finisaje din frasin, nu fac altceva decât să completeze într-o notă modernă și
ergonomică acest decor. Obiectele sunt disponibile la showroom-ul Nobilis.
www.nobilis.ro

univers

design
victor & rolf

Cele mai inspirate
recomandări pentru
interioare pline de stil.

Ghiveci
decorativ
H&M,
9,9 euro

Lampadar
LED
energie
solară, Ikea,
59,99 lei

Pagină realizată de ALINA VÎLCAN
Masă
din fier,
La Maison,
350 euro

Fotoliu din
imitație de ratan,
Ikea, 249 lei

Vază din porțelan,
colecția Crazy
Can, Rosenthal
Studio-Line, My
House, 108 lei

Salonul din grădină

Cabinet pentru vin, 2010 euro, set cu două
căsuțe pentru plante, 145 euro, ladă din lemn
cu 4 ghivece, 25 euro, coș Tika, 40 euro, carafă
Louhi cu mâner, 55 euro, ulcior Callas, 101
euro, toate Flamant, disponibile prin Nobilis
Pouf Fashion Bull
by Sitting Bull,
Casara, 300 euro

Vara, decorarea grădinilor spațioase sau a simplelor balcoane de apartament merită
toată atenția pentru detalii. Bineînțeles, fiecare detaliu are aici frumusețea lui, de la scaunul din
răchită la ghivecele colorate și de la ledul-măr până la vaza din porțelan.
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Foto: www.pixelformula.com

Obiect
decorativ
luminos, design
Vanessa Mitrani,
Roche Bobois,
524 euro

