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Nu mai trebuie så-¡i maschezi caloriferele!

S
V
Radiatoarele, opere de artå,

fatul
eterinarului

numai bune pentru acasă
Afară se încing termometrele, înăuntru caloriferele
stau în repaus. E momentul potrivit să vă gândi¡i la o
schimbare şi să aﬂa¡i că banalele radiatoare (aşa cum
sunt denumite caloriferele în magazine şi cataloage),
pe care nu ştia¡i cum să le ascunde¡i mai bine în
apartament, iau forme revolu¡ionare şi se apropie din ce
în ce mai mult de operele de artă.
Noile calorifere, gândite
diferit ca şi design pentru baie, bucătărie, dormitor şi living, le pute¡i monta pe perete sau le pute¡i pune în valoare ca pe nişte sculpturi ce
par să înfrumuse¡eze un col¡
de încăpere. Designerii occidentali reinterpretează în stiluri inovatoare “caloriferele”,
dar şi pre¡urile acestor obiecte sunt pe măsură, pentru că
majoritatea modelelor propuse golesc portmoneul cumpărătorului.
Un radiator modern, adică
art design, are un pre¡ ce porneşte de la 500 de euro bucata.
Caloriferele art design sunt,
deocamdată, produse de lux,
dar asta nu vă împiedică să
vi le dori¡i şi să ﬁ¡i la curent
cu cele mai noi modele. Să ne
gândim doar la cât a avansat
tehnologia telefoanelor mobile: cine poate calcula măsura
banalului în materie de calorifere, aşa cum vor arăta ele
peste câ¡iva ani?
Când imagina¡ia ia foc
Calorifer, ceas şi oglindă la un loc? Posibil! Obiectul compact mai şi lumi-

nează şi poate func¡iona pe
bază de electricitate sau cu
apă. Designerii se adaptează totuşi la cele două tipuri existente: caloriferele care
func¡ionează pe sistem clasic şi pot ﬁ racordate la sistemele deja
existente în apartamentul dumneavoastră şi caloriferele
electrice, mult mai
decorative, dar care
consumă şi electricitate pe măsură. Dar
unde se găsesc noile
radiatoare?
Recent am devenit europeni în acte, aşa că trebuie să
ne obişnuim cu gândul: produsele de pe
pia¡a europeană ne
sunt tot mai accesibile. Un simplu click
pe internet ne desparte de obiecte foarte utile, pe
care designerii au început să
le creeze în stiluri din ce în
ce mai captivante. Minimalism, ﬂuiditate, linie simplă,
elegantă, inox satinat, imprimeu graﬁc. A¡i ﬁ crezut vreodată că îi ve¡i asocia aceste

Oricât de ciudate vi s-ar părea, radiatoarele
pot arăta şi în acest fel
atribute unui simplu radiator? Da¡i-i un stil aparte casei
dumneavoastră printr-o piesă
originală care este, în acelaşi
timp, şi func¡ională. Intra¡i,
spre exemplu, pe www.hotrad.co.uk să vede¡i ce poate
crea o echipă de designeri bri-

Cu scaunul în spate

2 în 1 e la modă! De ce n-ar merge şi la rucsac, dacă tot e practic şi mai ieftin
Ştim că atunci când vre¡i să merge¡i la
un grătar sau chiar la pescuit vă trezi¡i
mereu că ave¡i prea multe bagaje. Iar
pe lângă diverse obiecte ave¡i neapărat
nevoie şi de un scaun. Cum se poate
rezolva cât mai comod şi mai practic
această problemă? Simplu, cu rucsacul
multifunc¡ional Lexon. În el ve¡i putea
depozita lucrurile până la destina¡ie şi,
o dată ajunşi acolo, îl folosi¡i ca scaun.
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Designul acestui obiect ingenios şi
practic este semnat de Marco Pulga
& Luca Artioli. Rucsacul este bine
compartimentat, izoterm, scaunul
este pliant cu şaşiu din aluminiu, iar ca
dimensiuni măsoară 48 x 33 x 22 cm.
Costă 70 de lei şi îl găsi¡i în magazinele
La Strada Deco din ¡ară (în Bucureşti
adresa magazinului este Str. Batiştei nr.
23.). www.lastradadeco.ro

tanici, adevăra¡i artişti, a căror imagina¡ie pur şi simplu a
luat foc. Vă mai recomandăm
radiatoarele importate în România de Ruck Zuck, Zehnder, Thermic Designer Radiators, Nolte Home Studio sau
Innova (unde găsi¡i piesele de

Pagină realizată
în colaborare cu

Liviu
HARBUZ,
medic primar
veterinar,
doctor
în ¿tiin¡e
medicale

Uneori, locul de unde
achizi¡ionezi câinele este mult
mai important decât rasa în sine. Dupå ce te-ai documentat
¿i te-ai hotårât ce raså de câine
¡i se potrive¿te cel mai bine ¿i
te-ai decis cå vrei så investe¿ti,
sentimental ¿i material,
într-un câine de competi¡ie,
pasul urmåtor pentru a gåsi
un crescåtor reputat este så
te informezi prin intermediul unui medic veterinar sau al
cluburilor de crescåtori consacrate.
Dacå un prieten are un câine
de competi¡ie, întreabå-l cum
a procedat, viziteazå expozi¡iile
chinologice, competi¡iile de lucru pentru câini sau consultå
revistele de specialitate.
Este foarte adevårat cå cel mai
la îndemânå mod de a te informa este internetul, dar nu î¡i
conferå întotdeauna siguran¡a
necesarå ¿i garan¡ia unei
informa¡ii veritabile.

la celebra ﬁrmă italiană Cordivari), dar căuta¡i şi modele propuse de Bisque pentru
pia¡a interna¡ională. Nu mai
e col¡ în casa dumneavoastră
pentru care specialiştii contemporani să nu ﬁ găsit solu¡ii
speciale.

Răcoare artiﬁcială
în grădină
Vă sperie prognoza meteo
din această vară şi vă gândi¡i
să cumpăra¡i un sistem de
aer condi¡ionat? În afară de
clasicele sisteme de interior,
există acum solu¡ii şi pentru răcirea aerului din grădină. Nautic Construct (www.
climext.ro) şi West Air (www.
westair.ro) sunt două dintre
firmele care comercializează aparate speciale de răcire a aerului în spa¡ii deschise, aparate pe care le-au prezentat de curând la Constrcut
Expo Ambient.
Aceste echipamente sunt bazate pe o tehnologie de pulverizare a microparticulelor
de apă sau de evaporare a
apei, permi¡ând răcirea aerului, reducerea cantită¡ii de
praf şi odorizarea atmosferei. Un răcitor de aer sau un
brumiventilator necesită alimentare la o priză (consumul electric fiind foarte redus) şi un furtun racordat
la apă. Pre¡ul unui astfel de
aparat începe de la 400 de
euro.

Vrei un câine
de competi¡ie?

Utilizând un brumiventilator
ai răcoare în grădină

Cluburile chinologice î¡i
pot pune la dispozi¡ie liste cu crescåtori din zona în care locuie¿ti. ¥nainte
de a lua o hotårâre, este bine så vorbe¿ti cu mai mul¡i
crescåtori (telefonic, iar ulterior direct), ideal fiind så vizitezi canisa pentru a te asigura
cå puii de câine sunt crescu¡i
în condi¡ii corespunzåtoare,
iar informa¡iile pe care
le-ai primit nu sunt exagerate sau false. Cutuma spune
cå acei crescåtori care cresc
mai mult de trei rase de câini
nu sunt serio¿i, neavând posibilitatea realå de a se ocupa corespunzåtor de caniså.
Un crescåtor adevårat va fi
deschis ¿i va comunica u¿or,
fiind fericit så î¡i dea cât mai
multe informa¡ii. ¥n discu¡ia
cu crescåtorul va trebui så te
concentrezi pentru a observa
dacå el are ezitåri sau dacå tonul lui sunå fals.
Un crescåtor bun nu va accepta mai mult de o fåtare pe an.
Câinii “veritabili” sunt înso¡i¡i
de un Ceritificat de origini (pedigree), document înregistrat
în Cartea de Origini Românå.
Såptåmâna viitoare vei afla
care sunt întrebårile-cheie pe
care trebuie så i le pui unui
crescåtor pentru a fi sigur cå ai
fåcut alegerea cea mai bunå.
Pentru informa¡ii suplimentare nu
ezita¡i så må contacta¡i pe adresa:
urgente_veterinare9331@yahoo.com
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