
dober spanec
Dostojanstveno: oblikovalske rešitve, ki oplemenitijo 
vsako spalnico in omogočajo kraljevi spanec.

OsvObajajOče 
Franznu je uspela briljantna 
pripoved, ki je ogledalo ameriške 
sodobne družbe. Študentska založba, 
36 EUR

nespečnost? trije knjižni namigi tistim, ki ne morejo 
spati 
svoboda. Najnovejši roman Jonathana Franzna je razkošna freska današnjega časa, v kateri 
pisatelj mojstrsko uporablja celo paleto izraznih možnosti, da nam daje misliti, nas nasmeje in 
včasih tudi gane. www.knjigarna-beletrina.com
Ta rak ni bil le moj. Avtorico Mino Pogačar Kadič je huda bolezen presenetila v najbolj plodnem 
obdobju življenja. Odvila se je drama, značilna za vse družine, kjer se pojavi bolezen, o kateri neradi 
govorimo na glas – rak. Preprosta in ganljiva pripoved o težkem času in zmagi življenja – zgodba, ki 
se lahko pripeti komurkoli. www.emka.si 
vse, kar potrebuješ, je ljubezen. Ko je John Lennon leta 1967 napisal, da je »vse, kar 
potrebuješ, ljubezen«, je bil gotovo tudi sam zaljubljen. V tej knjižici je toliko izrekov o ljubezni, da 
jo boste takoj začutili vsi, ki jih boste prebirali in komu povedali. www.emka.si

  čuTnO  ►
Kratka prosojna 

spalna kombineža iz 
nežne svile vas boža. 

La Perla, 353 EUR

▼  vabljivO
Posteljnina Cocon iz finega bombažnega 
satena v svetli beli barvi v kombinaciji z 
morsko modro, kamnito sivo ali barvo 
platine. Yves Delorme, od 179 EUR je cena 
posteljne prevleke, od 65 EUR je cena 
prevleke za blazine 

ŽivalskO  ▼ 
Adventure je posebna 

izdaja pokrivala za oči, 
izdelanega je iz finega 

bombaža in žameta. 
Holistic Silk, 47,50 EUR 

veličasTnO  ►
Namizna svetilka 
Ran s stojalom iz 
muranskega stekla in 
s senčnikom iz tekstila 
prevzame vsakega. 
Barovier & Toso,  
od 396 EUR

vzvišenO  ►
Postelja Marquess 

Supreme 
iz kolekcije 

Natural Luxury 
je izdelana le iz 

izbranih naravnih 
materialov. 

Vi-Spring, 15.700 
EUR
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V SPALNICI                         
Pogovarjali smo se z arhitektko in 
oblikovalko Matejo Panter. 

kakšna naj bo oaza počitka in miru? 
Zavedati se moramo, da v tej oazi 
povprečno prebijemo tretjino dneva, to 
je osem ur! Zato je skrb za zdrav počitek 
primarnega pomena, kar je za arhitekta 
le dodaten izziv. Zdravo bi moralo biti 
del atmosfer, ki sicer izražajo lepo, 
prijetno, pomirjujoče, intimno, originalno, 
atraktivno ... Umakniti je potrebno 
računalnike, televizijske sprejemnike, 
avdio in video naprave ter čim več 
vtičnic. Ugotoviti, kateri položaj je za 
posteljo najprimernejši z bioenergetskega 
vidika. Uporabiti naravne materiale in 
tudi naravne odtenke barv, ki naj bodo 
v usklajeni barvni skali. Izognimo se 
žaluzijam in na drug način poskrbimo za 
dobro zatemnitev, ki v urbanih predelih ni 
tako samoumevna.
je to prostor oblikovalskega minimalizma? 
To je prostor vsakega posameznika (ali več 
njih). Modni trend s tem nima povezave. 
Vsakdo živi svoje življenje, ima svoje 
predstave, svoje izkušnje, svoj svet; arhitekt 
mora posameznikovim specifičnostim 
prisluhniti in ustvariti personaliziran 
ambient. Torej je lahko tudi minimalističen, 
ali bogato dekoriran, ali rustikalen … 
upoštevati je potrebno tudi širši kontekst in 
prostorske koordinate.

www.matejapanter.com
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