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PREC Y Z YJNA
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W najnowszej kolekcji YES inspirowanej minimalizmem i geometrią
nie brakuje miejsca na łagodność i emocje. Jej forma podkreśla
piękno kobiecej siły i niezależności, odwołując się do lat 20.
– czasów wyzwolonych muz, pierwszych sportsmenek
i emancypantek. Idealny prezent od serca. www.yes.pl
In the latest collection by YES, inspired by minimalism and geometric
shapes, there is much room for gentleness and emotions. Its form
emphasizes the beauty of feminine strength and independence, by
making reference to the 1920s – the era of emancipated muses, first
sportswomen and the advocates of the women's rights. The perfect
gift from the heart. www.yes.pl

A CLEAR-CUT CARAFE
Przedmioty ponadczasowe to rzeczy,
z którymi czujemy się związani.
Od zawsze były projektowane i wykonywane z wielką uwagą. Przedmiot idealny
już na pierwszy rzut oka intryguje
i przyciąga uwagę, a jednocześnie
opowiada piękną historię i dodaje
odrobinę tajemniczości – mówi
projektant David Dersken.
www.treproduct.com
Timeless objects are things
people feel attached to, have always
been designed and made with great attention. A perfect product is intriguing and
beautiful on the first sight, while holding
a good story and it adds a bit of mystery
– says David Derksen, deigner of this
object. www.treproduct.com

CONN EC TE D MODUL AR 41

WŁ ASNY K ĄT
OWN PLACE
Czasami mamy ochotę schować się pod kocem i nie odbierać
żadnych telefonów. Multifunkcyjna sofa Orwell zapewnia
komfort i prywatność – grube, miękkie zasłony stworzą
przytulne gniazdko, z którego na pewno nie będzie się chciało
wychodzić. www. goulafiguera.com
There are times when we want to hide under the blanket and
don’t respond to any phone calls. This multifunctional sofa ensures comfort and privacy – its heavy, quilted and soft curtains
create a cozy place you’ll never want to leave.
www.guolafiguera.com
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TAG Heuer, jako lider szwajcarskich zegarków, po raz kolejny zdefiniował
nowe możliwości luksusowego zegarka, wykorzystującego genialną
koncepcję modułową. Nowy smartwatch o średnicy 41 mm opracowany
we współpracy z Intel i GoogleTM wyposażono w wiele technologicznych
udoskonaleń, a także kilka wariantów kolorystycznych. Działając na systemie operacyjnym Android WearTM, TAG Heuer Connected 45 i 41 są
kompatybilne z telefonami AndroidTM 4.4 i iOS 9 lub nowszymi wersjami.
www.tagheuer.com
TAG Heuer, the leading manufacturer of Swiss watches, has once again
defined the new possibilities of a luxury wristwatch, using a brilliant module
concept. The new 41mm-diameter smart watch designed in cooperation
with Intel and GoogleTM is equipped with a number of technological
improvements and is available in several color versions. Based on Android
WearTM operating system, TAG Heuer Connected 45 and 41 are compatible with AndroidTM 4.3 phones and iOS 9 or later versions.
www.tagheuer.com
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