
Jídelna
Svěže zelený travní koberec na sobě nese krásně prostře-
ný stůl jarními květinami. V takovémto prostředí jistě zapo-
menete na shon dnešní doby a možná vás inspirujeme 
i k pikniku v přírodě. Výsadba jarních květin v bedýnkách 
zde lemuje okraje naší jídelny. Rozkvetlé stromy vás semknou 
dohromady a společně se můžete kochat pohledem do pro-
střené jarní přírody.

Partner expozice 

HARTMAN
HARTMAN je synonymem kvality a reprezentativního vzhledu zahradního nábytku. Ať už se jedná o nábytek z umělé-
ho ratanu, teakový, aluminiový, plastový, vždy je vše vyráběno s maximálním ohledem na praktičnost, ergonomii tvarů 
a na detaily každé zahradní soupravy nebo jednotlivého výrobku.
www.nabytekhartman.cz

Petrklíč Hyacint Narcis Tulipán



Ložnice
Ložnice představuje v našich domovech oázu klidu. Zdají se 
nám barevné sny. Krásná kovová postel zde evokuje prostor 
pro samotné snění. Vodní tryska uprostřed znázorňuje tok 
lidských myšlenek, naproti tomu plocha zeleného trávníku 
představuje vyrovnanost a klid v našem nitru. Pocit luxusu 
a dominanci expozice umocňuje lustr z orchidejí motýlkové-
ho tvaru, které představují veškeré naše touhy. 

Partner expozice

JASYKO
Váš odborník na audio vizuální techniku. Nabízíme řídící systémy pro inteligentní domy a řešení na míru interiéru. 
B&W, LOEWE, CRESTRON, CLASSE, DENON.

www.jasyko.cz

Orchidej



Jezírko
V této expozici se krajina po zimním spánku pomalu probou-
zí ke svému životu. Cítíte tu krásnou vůni jarních hyacintů? 
Pokochejte se výraznou barvou petrklíčů a tulipánů. Kopeč-
ky kolem jezírka lemují rozkvetlé keře zlatice. 
Partner expozice

BESTPARKETT, s.r.o.
Nabízíme kompletní realizace dřevěné podlahy od zaměření a konzultace až po konečnou povrchovou úpravu, tradič-
ní podlahy i novinky na trhu, evropská i exotická dřeva různých formátů a provedení, dřevěné venkovní terasy.
www.bestparkett.cz

Břečťan Petrklíč Sedmikráska Hyacint Narcis Tulipán



Obývák
Obývací pokoj prosycený vůní jarní přírody by si přál téměř 
každý. Posaďte se doprostřed rozkvetlého prostoru a odpo-
čívejte. Odhoďte stres a relaxujte za zvuků jarní přírody. 
Ochrání vás deštník svěže zelených listů a větví velkého 
stromu.
Partneři expozice

BESTPARKETT, s.r.o.
Nabízíme kompletní realizace dřevěné podlahy od zaměření a konzultace až po konečnou povrchovou úpravu, tradič-
ní podlahy i novinky na trhu, evropská i exotická dřeva různých formátů a provedení, dřevěné venkovní terasy.
www.bestparkett.cz

HARTMAN
HARTMAN je synonymem kvality a reprezentativního vzhledu zahradního nábytku. Ať už se jedná o nábytek z umělé-
ho ratanu, teakový, aluminiový, plastový, vždy je vše vyráběno s maximálním ohledem na praktičnost, ergonomii tvarů 
a na detaily každé zahradní soupravy nebo jednotlivého výrobku.
www.nabytekhartman.cz

Petrklíč Hyacint Narcis Tulipán



Terasa
Terasa bývá spojena s obytným prostorem. Může sloužit 
k odpočinku, ale i příjemným setkáním s přáteli.

VYHRAJ NOVÝ TELEVIZOR FINLUX!
Vyfoť se ve fotokoutku Rozkvetlá terasa od 20. do 22. 2. v Galerii Vaňkovka 
a zúčastni se soutěže na facebooku vložením své fotografi e.
Každý den do 12 hodin vybereme nejzajímavější fotografi i předchozího dne, kterou 
odměníme nákupní poukázkou v hodnotě 500 Kč na nákup v Galerii Vaňkovka.
Všechny vložené fotografi e v období od 20. do 22. 2. budou zároveň zařazeny do sou-
těže o hlavní cenu televizor FINLUX od společnosti Jasyko.
O výherci hlavní ceny můžeš hlasovat i ty, a to svým likem k fototografi i, která tě nejvíce 
zaujala. Pokud tvá fotka vyhraje, nezapomeň nás kontaktovat na facebookovém profi lu 
Galerie Vaňkovka.
Podrobná pravidla najdeš na facebooku Galerie Vaňkovka v událostech soutěže.

Partneři expozice

BESTPARKETT, s.r.o.
Nabízíme kompletní realizace dřevěné podlahy od zaměření a konzultace až po konečnou povrchovou úpravu, tradič-
ní podlahy i novinky na trhu, evropská i exotická dřeva různých formátů a provedení, dřevěné venkovní terasy.
www.bestparkett.cz

JASYKO
Váš odborník na audio vizuální techniku. Nabízíme řídící systémy pro inteligentní domy a řešení na míru interiéru. 
B&W, LOEWE, CRESTRON, CLASSE, DENON.
www.jasyko.cz



Koupelna
Koupelna je prostorem pro příjemnou relaxaci. Designová 
vana zde je vysázena hortenziemi modré barvy, které sym-
bolizují vodu. Paraván pokrytý polem jarních květin vytváří 
soukromí. Celou instalaci umocňuje svěže zelený trávník. 
Zklidněte svou mysl a na chvilku se přeneste do prostoru 
relaxační lázně v krásném prostředí barevných květin.
Partneři expozice

RIHO CZ, a.s. a T.Z.B G-System
Specialista na výrobu akrylátových a litých van, sprchových zástěn a vaniček, parních kabin a koupelnového nábytku.

www.riho.cz

Hortenzie



Před
zahrádka
Každé místo před vstupem do domu si zaslouží reprezentativní 
vzhled. Stojíte před jarní předzahrádkou, která postupně mění 
své barvy díky nakvétání jednotlivých druhů rostlin, stejně jak 
je tomu i v přírodě. Velký rozkvetlý strom umocňuje expozici 
a již z dálky vás zve na návštěvu.

SedmikráskaPetrklíč Hyacint Narcis Tulipán


