
domov
Vpusťme pokrok do našich domácností! Veď 
žijeme V 21. storočí a je toho toľko, čo nám 
zjednoduší žiVot. Vybrali sme Veci nielen 
múdre, ale aj pekné, sme predsa fajnšmekerky. 
náročné fajnšmekerky.

text Sylvia Kerepecká

lifestyle

Lepší

TÁ lampa
Meno Dyson možno registrujete, lebo chcete ich neskutočný vysávač alebo sušič na vlasy. Je to rodinná firma 
Dysonovcov a ich junior, Jake, vytvoril toto neskutočné viac než svietidlo. CSYS je dokonalá minimalistická 
LED lampa, ktorá sa vďaka novej technológii neprehrieva. Nikdy. Takže tie diódy vám budú tiež svietiť stabil-
ne, veľmi prirodzene a zdravo pre ľudské oko. Záruku na svietivosť zdroja má 37 rokov! Inteligentná lampa sa 
prispôsobuje aktuálnemu dennému svetlu, sleduje potreby aj vek svojho používateľa (napríklad vie, že starší 
človek potrebuje až štyrikrát viac jasu ako mladý), dokonca aj geografickú polohu. Stojí od 500 eur a majú 
ju aj niektoré predajne na Slovensku.
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Inteligentný  
KveTInÁč
Kolujú medzi nami historky o nešťastných pestova-
teľkách, ktorým doma jakživ nič nevyklíči. To sa však 
nikdy nemôže stať s týmto smart kvetináčom, ktorý 
presne vie, kedy treba zasvietiť, zavlažiť, prihovoriť 
sa semienku… Click and Grow zapojíte do zásuv-
ky a zanedlho budete mať svoju bazalku, pažítku, 
mätu, jahôdky, cherry paradajky, rukolu. Áno, znie 
to jemne antiprírodne, ale tušíme, že decká budú 
nadšené. :-) Celé tajomstvo je v „múdrej“ pôde, kto-
rá je vraj inšpirovaná technológiami NASA. Pokoj, 
neobsahuje GMO, pesticídy, fungicídy, insekticídy, 
rastlinné hormóny ani iné škodlivé látky. Kúpite na-
príklad na alza.sk za 86 eur.

Hudba luxusne
Nech sa páči, univerzálny reproduktor 
v sexy klasickom dizajne. Klipsch je stará 
overená americká značka, ktorá vyrába 
reproduktory a domáce kiná a The Three 
je ich pýcha, najnovšie technológie zaba-
lené v dreve s medenými komponentmi. My 
nerozumieme tým číslam akustických vý-
konov a frekvencie, ale rozumieme tomu, 
že hrá neuveriteľne. Zaplaví váš príbytok 
dokonale vyladeným zvukom a môžete 
cezeň počúvať čokoľvek. Dokonca aj vinyl, 
cédečká, samozrejme, všetky obľúbené 
streamy, skrátka čokoľvek. Každý člen do-
mácnosti sa pripojí cez bluetooth a počúva 
svoje. Stojí niečo pod 500 eur, napríklad 
na stránke luxusnej elektroniky  l-e.sk

ZrKadlo 
pre 
detailistky
Všetci vizážisti a fotografi by vám 
potvrdili, že príčinou zlých mejka-
pov na našich tvárach je hlavne 
zlé svetlo. A tak, ak máte dostatok 
odvahy, postavte sa tvárou v tvár 
tomuto geniálnemu bezdrôtovému 
zrkadlu Simple Human. Zapne sa, 
keď si predeň sadnete, vypne sa, 
keď sa vzdialite. Ale čo je najpod-
statnejšie, simuluje denné svetlo 
a zväčší vás na želanie päť- ale-
bo desaťkrát. Senzorické zrkadlá 
Simple Human predáva napríklad 
Datart a ich cena sa začína na 
sume 135 eur.



dobrý vzduch 
všade so sebou
Švajčiari zo StadlerForm vyrábajú najlepšie 
a najdizajnovejšie produkty pre ľudí citli-
vých na kvalitu vzduchu: práčky, čističky, 
zvlhčovače, odvlhčovače a všeličo iné. Ich 
novinka EMMA prišla na trh pred mesia-
com a znamená koniec suchého vzduchu, 
kdekoľvek sa nachádzate. Tichučký ľahký 
praktický ultrazvukový zvlhčovač môžete 
preložiť z jednej izby do druhej a vziať si ho 
so sebou všade, kam potrebujete. Zbalíte 
ho za pár sekúnd a budete mať pohodu aj 
na služobných cestách, výletoch, rodinných 
dovolenkách. Skvelá vec! Stojí 59 eur na  
www.stadlerform.sk.

lifestyle

dvojica, ktorá vám zmení život
A týmito slovami rozhodne neplytváme, pochop, milý Ježiško! Lebo táto dvojica čistí všetky typy podláh v celej 
domácnosti a my, takmer doslova, nemusíme pohnúť prstom. iRobot Roomba s9+ je oficiálne najlepší robotický 
vysávač na svete. Toľko k tomu, potvrdzujú to všetky testy, darmo má už každá druhá značka nejaký robot. Naj-
lepší znamená najvýkonnejší, najhlbšie čistiaci, všetko vie, všetko rozozná, sám si vyprázdni zásobník, sledovať 
ho je ako budúcnosť v priamom prenose. Ale pozor, teraz je k nemu cez wifi pripojená Braava jet m6, robo-
tický mop, a to je tá voňavá čistá bodka. Keď spozná pôdorys domácnosti, zapamätá si ho, prispôsobí sa mu, 
poradí si s lepkavými nečistotami, zažratou špinou a kuchynskou mastnotou na všetkých pevných podlahách. 
Technológia Imprint Link spája robotický vysávač s robotickým mopom, takže keď Roomba dovysáva, povie 
Braava jetu – môžeš začať, moja. A kým oni pekne zarezávajú, vy… Ach. 

Pomalý hrniec
Ak by sme mali hlasovať len za jedinú vec z tohto nášho 
zoznamu, bol by to pomalý hrniec. Možno ho už mnohé 
poznáte a používate, ak nie, základné info: pomalý hrniec 
je pomalý preto, lebo v ňom môžete pomaly, ergo 8, 12 
až 24 hodín variť, čo len chcete. A pomalý hrniec je úžasný 
preto, lebo v ňom nikdy nič nevykypí, neprihorí, takže na nič 
nedozeráte, neodbiehate a máte pohodu. My v ňom varíme 
pomalé vývary, pretože takto v sebe uchovajú všetku chuť, 
vôňu a najmä tie zdravé veci z kostí, ktoré sa uvoľňujú až po 
dlhom varení. Funguje to takto. Všetko potrebné na dobrý 
vývar naložíte do hrnca, napríklad večer o ôsmej, zapnete 
do elektriny a nestaráte sa. Ráno máte uvarenú (nie rozva-
renú) geniálnu polievku s mäkučkým mäskom aj zeleninou. 
Je veľa dobrých značiek, odporúčame napr. Russel Hobbs.
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Pre iPhonistky
Až teraz získate obdiv svojho pubertiaka! Pretože skutočne trendy Madam si nikdy v živote svoj mobil nenabí-
ja prostredníctvom super trápnej nabíjačky, ale ho ležérne položí na dok, teda nabíjaciu stanicu, teda ďalšiu 
drahú elektronickú zbytočnosť v dome, respektíve kancelárii. Pravdou však je, že tieto bezdrôtové doky Catch 3 
(vľavo) a Terrazzo (vpravo) sú maximálne vkusné a sofistikované. Terrazzo je vyrobené zo špeciálneho ma-
teriálu nazývaného jesmonite, pričom telefón nemusíte ani vyberať z obalu. Odporúčame zájsť na ich stránku  
www.nativeunion.com, majú tu aj rôzne iné vecičky. Pripúšťame, že vás dizajn vašich nabíjacích káblov, 
power bánk a podobných vecí až tak nevzrušuje, ale ak áno, budete tu ako v raji. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

nmh217507/03

127


