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CANDY FLAT
Candy flat je nejen krásným prostorem pro život. Je propojen s

projektem Pink Crocodile, mateřskou školou pro postižené děti v
pražských Letňanech. 

Každá nemovitost má svůj příběh… Příběh bytu Candy Flat je růžový. V roce 2013 si Olena Yakubovych,

majitelka společnosti Y&T Luxury Property, během výstavy uměleckých děl jedné nadané české malířky koupila

domů jeden z vystavovaných obrazů – ten, který se nejvíce dotkl její duše. Když o rok později tvořila koncept

svého dalšího designového projektu, viděla tento byt „růžově“.  Představila si ho jako místo štěstí a lásky, byt, ve

kterém se plní ta nejtajnější přání, kde se zdají nejsladší sny, konají se romantické večeře při svíčkách, během

kterých se otevírá růžové šampaňské...

Když se blížilo dokončení projektu Candy Flat, rozhodla se Olena Yakubovych do interiéru věnovat svůj soukromý

obraz – pravě ten, který si koupila na zmíněné výstavě. Až ve výtahu rezidence Palác Dlouhá, ve které se její

„růžový designový sen“ nachází, si všimla názvu obrazu, na který už dávno zapomněla: „Sweet Space“. Jako

kdyby jí kdosi už v roce 2013 ukazoval směr, kterým se vydá v budoucnu.

Uvedení designového projektu Candy Flat na trh má ještě jeden „růžový“ přesah, a to charitativní. Část peněz z

prodeje bytu totiž půjde na projekt Pink Crocodile – mateřskou školu pro postižené děti otevřenou v pražských

Letňanech.

www.candy-flat-palac-dlouha.cz
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ZPĚT NA VÝPIS ČLÁNKŮ

ALEXANDER GUFLER PRO TON
Alexander Gufler pro TON  Židle a barové židle Merano, stůl Stelvio -- tyto novinky od mladého designéra

Alexandera Guflera představí česká společnost TON na letošním veletrhu Salone Internazionale del Mobile v

Milánu. 

design

TON DOWEL
Výrazné polstrování, netradičně řešená konstrukce a oblé tvary – lounge křeslo Dowel zaujalo svými tvary

porotu soutěže Interior Innovation Award, která mu udělila titul Selection 2015!

design

IKONY DESIGNU
Ikony designu Poznejte nejslavnější designové kousky dvacátého století, jejichž jména a tvůrce bychom měli

umět jako násobilku.
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PRÁVĚ
V PRODEJI

Modelka Daniela Peštová
zvolila při příležitosti
předávání cen ČESKÝ
SLAVÍK MATTONI 2015

doplňky Prada. #bestdressed
#luxuryguide

“Once and Forever,” film od
KARL LAGERFELD v hlavní
roli Kristen Stewart &
Geraldine Chaplin -

CHANEL - nekonečná inspirace <3
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