Открийте НОВАТА пълна колекция от иновативни дизайнерски
подаръци и аксесоари, дело на световноизвестния дизайнер Martynas
Kazimierenas от March Design Studio.
След невероятния успех на изложенията в Токио, Ню Йорк, Париж и Женева, можете да видите вече и в България
и да поръчате от дизайнерските разработки на смелият дизайнер, наречен от мнозина „детето чудо на Севера“,
който твори сред древна гора от дъбови дървета във Вилнюс, Литва.
Тениска С характер! – Уникална тениска, по
патентиран дизайн, върху която директно
пишете с тебешир! Представена в луксозен
комплект в метална кутия!
Блузата с дълъг ръкав Write it! –
е подходяща за по-студените
дни. Определено ще изглеждате
различни. Написаното с тебешир
лесно се заличава след изпиране, както и при тениската.

Чантата „Космическо небе“ – отлична черна плътна торба с удобния незаменим
джоб за телефон. Новото при нея е, че тя е създадена да отразява светлината от
уличните прожектори, автомобили, или прожекторите на концерт и в нощен клуб.
Дискретна през деня – активна през нощта! Тази уникална чанта е създадена само
преди няколко месеца, новото произведение на дизайнера, и е новост и за Европа.

Tie Free - Свободните ви обувки се нуждаят от новите връзки, които не се развързват!
Другото ново произведение на Мартинас - ластични връзки, в дискретните тъмни, а и
в сигналните ярки цветове! Да, Те са отлични за спорт, официални обувки, позволяват
да събувате и обувате обувките си, без да се развързвате. Това позволява на ходилото
на пружинира, и ги прави необходимо допълнение към спортните ми маратонки.
Отлични са за деца, както и за възрастни хора. И, разбира се, за нощни емоции –
защото, един от моделите се предлага и със светлоотразителен ефект.

Покривката March от специална материя е другия
невероятен продукт. Съчетава усещането за намачкана
хартия – напомня на якетата парашутки от близкото
минало, лека е, и, най-хубавото е, не се глади. Остава в
леки, едва забележими гънки, което създава чар и
непринуденост на трапезата. След изпиране изсъхва за
минути, и е готова за нова употреба. Това, което установихме е, че най-големият размер е отлично покривало
за дивани, и създава творческа атмосфера ала Кристо.
Другият начин, по който можете да я използвате е като
завеса – защото мекотата и естествените гънки, отлично допълват всеки съвременен интериор.

Новата елха – елхата, която е изобретил дизайнера, с леко движение се
залепя върху стената в офиса, в хола, или в детската стая. Отлична за
декорации на витрини или фирмени тържества. Най-доброто е, че
можете лесно да я отлепите и да я поставите на друго място. А след празниците – да я използвате отново за следваща година, след която я приберете в специалния тубус. Комплектът включва голяма и малка елха. И
никога повече лоша карма, от отсечени дръвчета.
Дизайнерски копчета в два размера
и сребристи или ярки цветове!
Светло отразителни, смели, предизвикателни, или – черни и и дистретни - отлично допълнение към всекидневните якета, палта и жилетки, и
чудесни за деца, ученици и студенти!
С тях мистериозно можете да
проблясвате в тъмното, по улицата,
на концерт, или в нощен клуб,
защото те отразяват всеки прожектор. Вече имате копче – време е и за
ново палто.

Значките в огромно цветово разнообразие, също не са като обикновените – с тях
можете да отразявате светлината, и да създадете моден акцент в облеклото, предлагат се в два размера.
Лъжичката на гения – или специално изработена
дървена лъжичка, върху която са поставени ръчно
билки, залети с глюкозен сироп със златист прах.
Три в едно – получавате заедно чая, сладостта за
него и дървената лъжичка. Поставена в чашата в
топла вода, сместа бавно се разтваря, което допринася за по-дългия аромат и красотата на танца на
билките. Истинска наслада.

Хартиената чанта –
класическата хартиена еко чанта в два
размера, е удобно и
лесна за прибиране. Тя
е лесна за изпиране в
пералнята, и, отново
снежно бяла, ще бъде
готова за нови подвизи и покупки!
Magic Mirror – За първи път огледало, което може да залепя
метални предмети! Подходящо е за всеки дом, поставено
до врата за ключове, или в кухнята, както и в банята. Отлично за съхранение на метални вещи, в изчистен и стилен
дизайн. И, вече няма да търсите ножицата, ключовете, или
любимия ви нож.
Колекцията от дизайнерски продукти
е предпочитана от клиентите в галерии и музеи за съвременно изкуство в
Европа. Тя ни изважда от контекста на обикновения ден, и създава усещането за докосването до истинското съвременно
изкуство. Изкуството да избереш и да се наслаждаваш на дизайнерските продукти, които ни помагат в изкуството да
живеем.
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