Design Home
Časop s o des qn! a bydl€ni

www.désignandhomé.cz
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Máon ]oam]e s.lropen se pi.sné
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me.han smyovo.e a ze on]ny Výs edkem r€ čerslvé oýÓ.E azeen na
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.Jbl]ce. Př!plÓÝUleme předévšímzo ímový
:cprovodný progrom, odborné poroden

č odpoa nku

ňUlci masáž KUželÓVé

VyslÚpky Úmisléné Ve sliedU po šláie
napomárai] leýla'uovaj cc
a

obliče. 5n maa

polah cÓÓ

ný

ÓU

Ólrasl

|fa'e ný

már za]šÍ0]e hyo€ncke
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Top |en se zoffěří no ieiPřínosněiší vLÓý

1ěžé' Nobídka sou1ěžibude

nos| výÍÓbků o top d€sign.o orig]no ilu
vyýo'ených exponótů V Čóďi doplňků
o býového iex]ilo se Uskuléč.íPloýiený

ýů, okno
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bude dop něníT€ndence o ŠoUběžnýVeélrh s nozvem BÓnexpo, krerý le zoméře.
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V 1!to .hÝíl] můŽeme konýÓtovoi, Že přihlóšeio e iž mnoho z .ošich ýÓLých Ýy.
siovovoJelů, Ó e hlósí se toké firmy iové
s různolodým so'1imenlem Výrobků. Novó
zÓichceme ino Ioňský Ú5pěch designovó

čósti
Věřímé, Že ile1ošní Íočiíkveelrhu Tendence zůýone příiémno!, kósnoU o přínos
no! Ókcí, k|eró se stÓné ]nspřocí Pro zoři
?ÓVóníVrš chdomoÝů.

