Solu]ii pentru
siguran]a piscinei

O familie
mai Mare
Familia Sprider Stores se
extinde, iar num`rul membrilor
a ajuns la 16 \n \ntreaga ]ar`
(4 numai la Bucure[ti). Noile
magazine deschise din lan]ul
retailer-ului de mod` sunt la
Br`ila [i Piatra Neam]. Cele dou`
magazine au [i zone special
dedicate Sprider Home, brandul
companiei ce ofer` obiecte de
amenaj`ri [i decora]iuni
interioare. Culorile propuse \n
acest sezon sunt: portocaliu, bej,
albastru, roz sau mov. Nu trebuie
s`-]i lipseasc` din cas` vazele
mari [i pernele multicolore.

Prelata rigid` este cea mai bun` solu]ie
pentru securizarea piscinei \n timpul
nop]ii sau \n perioada de iarn`. Trei
dintre cele mai importante caracteristici
ale sale sunt:
• Rezisten]a sporit` – prelata este
format` din lame albe din PVC cu o
l`]ime de 17 mm [i poate sus]ine
cantit`]i impresionante de z`pad`
f`r` a se deforma;
• Utilizare u[oar` – sistemul poate fi
activat cu o r`sucire de cheie;
• Design prietenos.
Prelata se poate monta at=t pe
piscine \n construc]ie, c=t [i pe cele
existente. Pentru detalii trimite un
mail la info@kasta.com.

C=[tig`torul Electrolux
Design Lab 2010
Peter Alwin, student al Institutului Na]ional de Design din
India, este c=[tig`torul concursului Electrolux Design Lab
2010 cu proiectul “The Snail – Micro Induction Heating”
(|nc`lzire prin micro induc]ie). Snail este un aparat portabil
de \nc`lzit [i g`tit ce se bazeaz` pe procese de induc]ie
magnetic`. Dimensiunea [i versatilitatea lui Snail au fost
g=ndite astfel \nc=t s` poat` fi lipit direct pe un vas, o tigaie
sau o cea[c` pentru a \nc`lzi con]inutul acestora. Spa]iul
pentru g`titul conven]ional este redus considerabil, datorit`
mobilit`]ii \ntregului proces de \nc`lzire. Alimentat de o
baterie pe baz` de cristale de zah`r de mare densitate,
Snail transform` energia ob]inut` din zah`r, \nc`lzind astfel
o bobin` pentru a direc]iona procesul de induc]ie magnetic` spre recipient. Senzorii integra]i detecteaz` tipul de
alimente ce trebuie \nc`lzite [i ajusteaz` timpul [i temperatura necesare \n
func]ie de ace[ti vectori.
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La Ateneu, birjar,
la cafenea!

Trecutul interbelic al Bucure[tiului
este din nou adus la [osea prin
redeschiderea restaurantului Café
Athénée, care completeaz` seria
lucr`rilor de renovare de la
parterul hotelului [i prezint`,
al`turi de noua recep]ie [i de
Collonadele reinventate, o imagine
proasp`t` [i impresionant` a
hotelului Athénée Palace Hilton.
Restaurantul a fost conceput ca un
bistro-café trendy [i contemporan,
\ns` cu r`d`cinile bine ancorate \n
trecut, prezent=nd un meniu
inspirat din buc`t`ria european`.

Tradi}ie {i
excelen}~
Cu o prezen]`
extraordinar` în 17 state
ale continentului
european, renumitul
concern austriac
BAUSTOFF METALL
INTERNATIONAL î[i face
sim]it` prezen]a
în rândul furnizorilor de
m`rfuri pentru
construc]ii din România.
Tradi]ia de 47 de ani în
domeniul tranzac]iilor cu
materiale pentru
construc]ii, calitatea
superioar` a produselor
[i serviciilor, performan]a func]ion`rii în sistem
multibrand, precum [i
cifra de afaceri în
continu` evolu]ie, au
propulsat BAUSTOFF
METALL la nivel de lider
în CEE.
• 7 fabrici moderne
produc sisteme de

plafoane suspendate [i
materiale pentru
construc]ii.
• 88 unit`]i comerciale
[i platforme de distribu]ie (Austria, Germania,
Italia, Benelux,
Scandinavia, Europa
de Est).
• 1.200 de angaja]i.
• 316 milioane euro
însuma]i la cifra de
afaceri a anului 2009.

