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MIX PŘÍSTUPŮ / Unikátní řada Crystal 
Clear podle návrhu Virgila Abloha, umělec-
kého ředitele pánské divize Louis Vuitton, 

interpretuje savoir-faire světoznámé kristale-
rie Baccarat založené před 255 lety. Sestává  

z kompozice lustrů, dekoračního setu na stůl 
a skleniček se skleněným víčkem a slámkou, 

jež jsou vyráběny pouze na objednávku. 

K PYRAMIDÁM / Od římských císařů až po mo-
derní dobrodruhy, starověký Egypt vždy uchvaco-
val a lákal. Objev Tutanchamonovy hrobky v roce  
1922 zrodil celosvětovou mánii, jež ovlivnila umě- 

lecký směr art deco, filmovou a literární tvorbu  
i vzhled psacích potřeb. Značka Montblanc před 
necelými sto lety uvedla tematické plnicí pero, jež 
nyní přetavila do nové série Egyptomania a dopl-
nila o exkluzivní sběratelské kusy ze zlata zdobené 

hieroglyfy a motivem posvátného skarabea.

MŮJ DŮM, MŮJ HRAD / Královské Vinohra-
dy vždy platily za jednu z nejprestižnějších 

adres v Praze. Nový rezidenční projekt 
Helenika vycházející z citlivé rekonstrukce 
meziválečné vily se zachovalými detaily na-
bízí bydlení ve dvanácti jednotkách posky-
tujících maximální soukromí, s výhledy do 

zahrady nebo na pražská panoramata. 

Téměř jako pohádková továrna Willyho Wonky působí nový re- 
prezentační palác zasvěcený čokoládě, který společnost Lindt & 
Sprüngli v září otevřela ve švýcarském městě Kilchberg nedaleko 
Curychu. Hlavní atrakce představují devítimetrová fontána ve tvaru 
šlehací metly, z níž teče skutečná čokoláda, umístěná v bělostném 
atriu odkazujícímu ke starořímským stavbám, nebo degustační cen-
trum Chocolate Heaven. Součástí je rovněž interaktivní muzeum se 
sedmi různými zážitkovými světy. Točitá schodiště, mosty a impo-
zantní střešní okna pak nadchnou i příznivce moderní architektury. 
Za projektem stojí přední basilejské studio Christ & Gantenbein.

NOVÝ ŽIVOT / Nejnovější počin na cestě 
k cirkulární ekonomice představuje druhá 

limitovaná edice nožíku Rybička, jenž z pou-
žitých hliníkových kapslí Nespresso zhotovila 

firma Mikov podle návrhu studia Olgoj 
Chorchoj. Výrobce prémiové kávy chce do 
poloviny příštího roku u své celé stálé řady 

přejít na ambaláž z recyklovaných obalů.

Sweet 
Kisses


