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W stronę światła 
LATARENKA CHELSEA 

Surowe drewno, szkło 
i blask świecy. Prosto 
i... romantycznie. 
westwing.pl/119 zł 

Dla zziębniętych 
KOC ELEKTRYCZNY 

W kilka chwil rozgrzeje całe 
ciało i pobudzi krążenie 

krwi. Ma pięć poziomów 
ogrzewania. 

kardio-test.pl/119 zł 

przytulnie 
W domu zapomnij o zimnie 
i zimie. Radzimy, jak 
uprzyjemnić sobie oczekiwanie 
na upragnioną wiosnę. 

Bez wvrzutów sumienia 
FUTRZANE POSZEWKI 
Nawet miłośnik 
zwierząt z radością 
umości się na tych 
poduszkach. Są 
uszyte ze sztuczne
go futerka. 
hm.com/59,90 zł 

Babciny sposób na ciepłe łóżko 
w nowoczesnym wydaniu. 
Najważniejsze, że wciąż skuteczny! 
pakamera.pl/145 zł 

ELEKTRYCZNY SAMOWAR 
Gadżet dla 

smakoszy herbat. 
Nowoczesny 

samowar zaparzy 
najznakomitszy 

napój. Nie jest 
to jednak tania 

zabawka... 
samowar.com.pl/ 

2445 zł 

KOSZ NA GAZETY LUB CZASOPISMA 
Ten elegancki kosz pozwoli 
ci utrzymać porządek. 
Zmieści się w nim sporo 
prasy, westwing.pl/119 zł 
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Zawsze gorący 
CZAJNIK Z PODGRZEWACZEM 

Dzięki takiemu 
rozwiązaniu herba
ta czy kawa długo 

będzie ciepła. 
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Ach, jak przyjemnie... 
FOTEL RICHELIEU 
Ten fotel wprost woła: „Zatrzymaj się! 

Odpocznij!". Dasz się skusić? 

westwing.pl/1299 zł 
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Ogień na pilota 

•MMMMII 
Elektryczny 

kominek można 

zainstalować do

słownie wszędzie. 

Jest bezpieczny, 

czysty i sterowa
ny jak telewizor 
- na pilota. 
leroymerlin.pl/ 
2199 zł 

£ 

Eleganckie latarenki rozświetla

ne świecami pomogą przeżyć 

wyjątkowy wieczór we dwoje. 

westwing.pl/169 zł komplet 

Tylko dla ciebie 
FILIŻANKA CHERI 

Urocza, zgrabna filiżanka 
z motywem serca. Ideal

na na chwile relaksu. 

a-tab.com.pl/16,20 zł 

Biała dama 
LAMPA MOTIF 

Niewielka, ale 
bardzo eleganc 
ka. Odnajdzie 
się w każdym 
wnętrzu, 
home-you. 
com/199 zł 
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BAWEŁNIANY KOC 
Owiń się, otul szczelnie 
i zapomnij o zimie. 
zarahome.com/129 zł 

Grunt to podstawa 
ŚWIECZNIKI 

Eleganckie, choć niewielkie, 
podstawki pod świece za

spokoją wyrafinowane gusta. 

home-you.com /39 zł 

Miękki i bardzo 
miły w dotyku, 
utkany z kawał

ków skóry z natu

ralnym włosiem. 
pakamera.pl/ 
549 zł 

Stalowy szkielet 
STOJAK NA DREWNO 

Zbudowana 
z proszkowanej 

stali klatka nabiera 
ciekawej formy 

po wypełnieniu jej 

szczapami drewna. 
Prosta, praktyczna 

i piękna. 
jula.pl/129 zł 
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