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Test: Co víte o trávicí
soustavě?

IN jsou velké pohovky: Vytvořte si ji sami
To se mi líbí

Poslat

Toto se líbí více lidem (19).

Diskutovat

Test: Umíte uvařit dětem?

SENSO

Test: Znáte slavné české
bitvy?

reklama

Senso je trojmístná pohovka, která nabízí poležení i pro domácí
mazlíčky.
Odkládací prostor vedle pohovky může sloužit i pro ,,psí místečko".
Design Marek Poddaný
polstrin.cz

« ZPĚT NA ÚVOD

13. 1. 2012 | 00:00
Hitem nadcházející sezony jsou velké pohovky s měkkým polstrováním, na kterých
se můžete pohodlně posadit, rozvalit se a relaxovat v jakéholiv poloze. Ideální je,
když jsou v nabídce prodejen modulové, tzv. plánovatelné soupravy, které si podle
Reklamy Google

potřeby poskládáte sami.
Modulová sestava umožňuje přizpůsobit vzhled sedací soupravy přesně vašim potřebám
a rozměrům interiéru. Prodejci nabízejí kromě možnosti výběru pravého a levého
provedení také volbu potahových látek, dokoupení polštářků, podhlavníků, opěrek hlavy,

Sedačky, křesla, soupravy
Nábytek za nejlepší ceny na netu! Rychlý
nákup, nově i bez registrace
Aukro.cz/sedacky-kresla

područek a taburetů nebo možnost rozkládání a úložného prostoru. To vše můžete mít stačí si vybrat a dopřát si možnost stát se designérem své sedačky.
Autor: inka

Reklamy Google

Sedací soupravy - AKCE
Sedací soupravy 2012 - Sleva - 20%. Kvalita za mimořádně příznivé ceny.
www.svet-sedacek.eu

Sedačky od 5 994Kč
Extra nízké ceny sedaček Rohové, sestavy - doprava po ČR
www.nabytek-helcel.cz
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Trendy je šetřit: Stavby budou jen nízkoenergetické
Dům s kruhovou fasádou: Nepůjde vám z něj hlava kolem?
TÉMATA :

design pohovka nábytek interiér obývací pokoj
WIKI

Obývací pokoj
Nábytek
Design

Diskuse ke grafice
Žena.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň
zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor skryje z diskuse na
serveru Žena.cz a bude viditelný jen pro vás a vaše přátele na Facebooku. Při opakovaném porušení kodexu může administrátor
zablokovat zobrazování vašich příspěvků v diskusích na serveru Žena.cz ostatním uživatelům.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Žena.cz

Přidat komentář...

Přidat komentář
Jindřiška Sáblíková
Dělené sedačky jsou na nic. Když se déle leží, tzv. dělení tlačí do zad. Ideální jsou pohovky vcelku.
Odpovědět ·

1 · To se mi líbí · 13. leden 2012 v 12:37

Ludmila Zahelová ·

Autor nejlepších komentářů · Střední ekonomická škola s maturitou

no, hezké, ale k životu potřebuji i nábytek !!!, nápad jen pro velkometrážní pokoj :))
Odpovědět ·

1 · To se mi líbí · 13. leden 2012 v 2:20
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Projděte si další grafiky

25 super tipů do koutku pro čtení:
Zařiďte si ho

10 rad pro zařízení malé koupelny:
Nejen pro panelové domy

Velké srovnání středních škol
podle výsledků maturit

Horoskop na celý rok 2013: Máte
se těšit, nebo bát?

další grafiky »
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TELEVIZNÍ TIPY

AMPLION.CZ

Obrazem: 10 nejkrásnějších
psích plemen

Které jogurty jsou zdravé?

Dnes ve 20:00 na Nova
Cinema: Tankový prapor

6 ks vakuových pytlů jen za
199 Kč!
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