Firestyle
exkluzívne talianske kožené koše na drevo a krbové náradie

2012
2013

195,18 €

koža

186,12 €

koža

koža/látka 257,09 €

bez DPH 162,65 €

bez DPH 155,10 €

bez DPH 214,24 €

cavallino

211,10 €

bez DPH 175,92 €

Marte

Culla

Garda

Jednoduchý kôš so štvorcovým pôdorysom a ušami
na všetkých stranách. Využitie nájde nielen u krbov
či pecí, ale aj na ďalších miestach v dome. Kôš je
vyrobený z hrubej hovädziny. Ručné šitie zaručuje
maximálnu kvalitu spracovania.
Dno koša je z dreva hrúbky 2 cm.

Kôš v kombinácii kože a pevnej textílie. Široký výber
farieb kože v kombinácii s piatimi farbami látky. Veľmi
praktický predovšetkým na pelety. Pevné praktické
ucho s prackou. Kôš je stabilný, aj keď ho len položíte
na podlahu.
Pripomína Vám kabelku?
Áno, presne tak! Tento kôš je určený aj krehkým
ženám.

Multifunkčný koš s dvomi pohodlnými držadlami s
dreveným dnom je praktický v každom kúte Vášho
domova. Jednoducho elegantný, z hovädzej kože,
vyrábaný ručne talianskymi majstrami.

Verzia STANDARD

268,85 €

koža

269,14 €

koža

bez DPH 224,04 €

bez DPH 224,29 €

311,02 €

cavallino 298,53 €
bez DPH 248,78 €
jeans
286,04 €

cavallino

bez DPH 259,18 €

286,04 €

jeans

koža

bez DPH 229,59 €

bez DPH 238,37 €

bez DPH 238,37 €
Verzia MINI

275,51 €

koža

256,60 €

bez DPH 213,84 €

cavallino

298,53 €

bez DPH 248,78 €

298,53 €

jeans

bez DPH 248,78 €

Cadin
Design tohoto koša nikdy nezostarne. Dokonalosť
tvarov zdôrazňuje dekoratívne ručné šitie na bokoch.
Kôš vhodný aj do rustikálneho interiéru. Kôš je
vyrobený z hrubej hovädziny. Ručné práce zaručujú
maximálnu kvalitu spracovania. Dno koša je z dreva
hrúbky 2 cm. Kôš je vybavený kolieskami, ktoré uľahčujú
manipuláciu s plne naloženým košom.

Tonda

Luna

Praktický, to je hlavná vlastnosť koša Tonda. Veľký
objem, kolieska a praktické uši maximálne uľahčujú
manipuláciu s drevom. Krásne ručné prešitie na boku
zdôrazňuje starostlivé remeselné spracovanie. Kôš je
vyrobený z hrubej hovädziny. Ručné práce zaručujú
maximálnu kvalitu spracovania.
Dno koša je z dreva hrúbky 2 cm.

Zásobník na drevo, pelety alebo noviny, ktorého
geometrické tvary doplňujú praktické ucho
s dekoratívnou sponou. Spracovanie kože s
majstrovskou remeselnou zručnosťou vyniká
ozdobným prešitím. Kolieska umožňujú ľahkú
manipuláciu s plne naloženým košom. Kôš je vyrobený
z hrubej hovädziny. Ručné práce zaručujú maximálnu
kvalitu spracovania. Dno koša je z dreva hrúbky 2 cm.

Verzia BIG

193,62 €

koža

koža

bez DPH 161,35 €

cavallino

256,85 €

koža/látka 276,00 €

292,26 €

cavallino

bez DPH 230,00 €

bez DPH 214,04 €

218,60 €

cavallino

bez DPH 243,55 €

bez DPH 182,16 €

jeans

Verzia SMALL

298,53 €

bez DPH 248,78 €

248,57 €

koža

311,02 €

bez DPH 259,18 €

bez DPH 207,14 €

cavallino

279,77 €

bez DPH 233,14 €

Goccia
Praktický dizajnový doplnok do Vášho interiéru, na
drevo, ale tiež na noviny a časopisy. V rôznych farebných
vyhotoveniach dokáže oživiť každý priestor.

Woodbag

Botte

Kôš s dizajnom nepodliehajúcim módnym trendom.
WoodBag je zásobník, ktorý pojme najväčšie množstvo
dreva. Kolieska zaisťujú ľahkú manipuláciu aj pri plnom
naložení. Kôš zdobí výrazné rohové prešívanie. Kôš je
vyrobený z hrubej hovädziny. Ručné šitie zaručuje
maximálnu kvalitu spracovaniu. Dno koša je z dreva
hrúbky 2 cm.

Kôš na kolieskach v kombinácii kože a pevnej textílie.
Široký výber farieb kože v kombinácii s piatimi farbami
látky. Ľahko bacuľatý, v pôdoryse štvorcový kôš je
jedným z najzaujímavejších v tomto produktovom rade.
Kolieska umožňujú ľahkú manipuláciu s plne naloženým
košom. Dno koša je z dreva hrúbky 2 cm.

Verzia STANDARD

287,76 €

koža

koža

bez DPH 239,80 €

cavallino

195,18 €

bez DPH 244,45 €

336,00 €

cavallino

318,51 €

jeans

koža

307,25 €

bez DPH 256,04 €

bez DPH 265,43 €
Verzia MINI

329,73 €

bez DPH 274,78 €

bez DPH 280,00 €

jeans

293,34 €

koža

bez DPH 162,65 €

281,04 €

bez DPH 234,20 €

cavallino

317,24 €

bez DPH 264,37 €

jeans

299,76 €

bez DPH 249,80 €

Fabia

Venus

Giro

Zásobník na drevo, pelety alebo noviny, ktorého
štýl dosahuje perfektného spojenia s funkčnosťou.
Spracovanie kože s majstrovskou remeselnou
zručnosťou vyniká ozdobným prešívaním. Popruh
s prackou a kolieska umožňujú ľahkú manipuláciu
s plne naloženým košom. Kôš je vyrobený z hrubej
hovädziny. Ručné práce zaručujú maximálnu kvalitu
spracovania. Dno koša je z dreva hrúbky 2 cm.

Veľmi elegantný kôš, ktorý nájde uplatnenie
na mnohých miestach vášho domu. Svojou
jednoduchosťou vyhovie všetkým vaším potrebám
pre ukladanie nielen dreva, peliet, novín, ale aj
hračiek alebo dáždnikov. Ručné šitie zaručuje
maximálnu kvalitu spracovania. Dno koša je z dreva
hrúbky 2 cm.

Veľký objem tohoto koša ponúka použitie pri
väčších krbových ohniskách. Aj pri naložení je dobre
manipulovateľný vďaka kolieskam.
Krásne ručné prešívanie na boku zdôrazňuje
starostlivé remeselné spracovanie. Kôš je vyrobený
z hrubej hovädziny. Ručné šitie zaručuje maximálnu
kvalitu a pevnosť spracovania. Dno koša je z dreva
hrúbky 2cm.

Stojan CINTA

165,31 €

koža

bez DPH 137,76 €

186,12 €

cavallino

bez DPH 155,10 €
Náradie ELISA

Stojan Girello

165,31 €

koža

Stojan Nidac

bez DPH 137,76 €
Náradie Stefi

set 4 kusov 189,80 €
bez DPH 158,16 €

set 4 kusov 189,80 €

Stojan Botin

koža

165,31 €

koža

bez DPH 137,76 €

cavallino

173,63 €

cavallino

171,92 €

Náradie Mary

bez DPH 144,69 €

jeans

bez DPH 143,27 €

173,63 €
bez DPH 144,69 €

set 4 kusov

Náradie Lara

bez DPH 158,16 €

153,06 €

bez DPH 127,55 €

189,80 €

bez DPH 158,16 €

set 4 kusov 189,80 €
bez DPH 158,16 €

Cinta / Elisa

Girello / Stefi

Kožený uzatvorený stojan Cinta na
krbové štvordielne náradie Elisa.
Možnosť farebných kombinácií aj
jednofarebného vyhotovenia. Toto
krbové náradie sa perfektne hodí
ku košu Tonda alebo Garda. Ručné
spracovanie zaručuje kvalitu a
perfektný dizajn do Vášho interiéru.

Stojan Beck

koža

202,04 €

bez DPH 168,37 €

celokovový 143,66 €

bez DPH 119,71 €

Náradie Elisa

Kožený uzatvorený okrúhly stojan

Girello na krbové štvordielne náradie
Stefi. Toto náradie výborne dopĺňa
kôš na drevo Cadin, Tonda alebo Giro.
Možnosť farebných kombinácií aj
jednofarebného vyhotovenia.

Stojan Kappa

celokovový 189,80 €
bez DPH 158,16 €

Náradie Lara

set 4 kusov 189,80 €
bez DPH 158,16 €

set 4 kusov 189,80 €

Nidac/ Lara

Botin / Mary

Dokonalý set náradia - uzatvorený
stojan Nidac a náradie Lara krásne
dopĺňajú kôš Cadin alebo Cadin small.
Jednoduché elegantné vyhotovenie
doplní štýlovo ladený interiér. Precízna
ručná práca sa odráža na kvalite
vyhotovenia náradia aj stojana z
hovädzej kože.

Zaujímavý kónický stojan na náradie
Botin. V sade sú štyri kusy krbového
náradia Mary. Jednoduché funkčné
náradie. Možnosť jednofarebného
vyhotovenia alebo kombinácií rôznych
farieb kože.

Stojan Reves

Náradie Manego

189,80 €

koža

set 4 kusov 123,67 €

bez DPH 158,16 €

bez DPH 103,06 €

celokovový 128,57 €
bez DPH 107,14 €

Náradie Mary

set 4 kusov 189,80 €

bez DPH 158,16 €

bez DPH 158,16 €

Beck / Elisa

Kappa / Lara

Reves / Mary

Manego

Krbové náradie Elisa na kovovom
stojane Beck alebo kovovom
stojane potiahnutom kožov Beck
lux. Jednoduché, funkčné náradie v
kombinácii kože a lakovaného kovu.
Možnosť jednofarebného vyhotovenia
alebo kombinácie jednotlivých farieb
kože.

Dizajnový kovový stojan na náradie
Kappa ponúka zaujímavé riešenie
zavesenia krbového náradia. Krbovým
náradím Lara môžete zaujímavo
farebne doladiť interiér.

Jednoduché kompaktné náradie Mary
so stojanom Reves. Kovový stojan
potiahnutý kožov môže byť s náradím
farebne kombinovaný.

Samostatný typ náradia značky
Firestyle. Oceľové náradie s praktickými
valcovými rukoväťmi pre ľahkú
údržbu krbu či pece. Drevené bukové
rukoväte sú zabalené do textilnej kože
korešpondujúcej s koženými stojanmi.

farby kože

farby látok

K01 tmavo hnedá

K02 koňak

K04 krémová

K0101 hnedá

K0106 oranžová

K05 fialová

K06 oranžová

K07 biela

K0107 biela

K0109 bordová

K08 jasná zelená

K10 červená

K14 čierna

K0114 čierna

K20 cocco biela

K21 coco čierna

K0201 cavallino

K0301 jeans

farba ocele
K9005 jasná čierna

Distribútor pre SR:
J&R Inspire spol. s r. o.
Terézie Vansovej 18D SK-960 01 Zvolen; Tel.: +421 (45) 532 6016, Fax: +421 (45) 524 8344; www.inspire.sk inspire@inspire.sk

Právo zmeny cien, chýb a vynechaní vyhradené.

