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PRAGUE DESIGN WEEK. KRÁSN÷ FUNKéNÍ BOCONCEPT. VZHčRU NA KUBU.
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Lassen Sie sich VOM LUXURIÖSEN WOHNEN und Wohnungseinrichtungen,
die bis in die kleinsten Details durchdacht sind, INSPIRIEREN; RELAXEN SIE
BEI INTERVIEWS mit wenig bekannten aber um so INTERESSANTEREN
PERSONEN; kommen Sie mit uns und besichtigen Sie Galerien und lernen
Sie Länder überall auf der Welt kennen; PROBIEREN SIE UNTRADITIONELLE
SPEISEN, Getränke und sogar Zigarren aus; RELAXEN SIE AN ORTEN, welche
Körper und Seele streicheln. FÜR EXKLUSIVE UND ORIGINELLE Ideen muss
man sich nicht entschuldigen. Sicher kann man nicht behaupten, dass SIE
UMSONTS sind. Jedes UNVERGESSLICHE ERLEBNIS kostet etwas.

SURF 'N' TURF V JELENOVI
Adventní êas je tou správnou pĆíležitostí dopĆát si delikátní
gurmánské zážitky. Tým pod vedením šéfkuchaĆe Marka
Fichtnera v pražské restauraci éervený jelen si pro tyto dny
pĆipravil menu surf (moĆské plody) a turf (êervené maso). Ale
podobnø vymazlené je i výbørové tĆíchodové menu podávané
v prostorách bývalého bankovního trezoru, jež také obsahuje
pochoutky, které si doma neuvaĆíte. Telecí brzlík, foie gras,
topinambury, smrže, suflé, hovøzí žebro na vínø Rioja a další.
Viz: www.cervenyjelen.cz

CHOICE ist ein EXKLUSIVES MAGAZIN, das gezielt in
einem Kreis von 11.000 sorgfältig ausgewählten LESERN
verteilt wird. Dazu gehören überwiegend Personen aus
VIP DATENBANKEN vieler verschiedener Firmen, mit
denen das Magazin regelmässig zusammenarbeitet – es
handelt sich bspw. um NESPRESSO, SKODA AUTO, oder
Modemarken wie COLUMBIA, FJÄLLRAVEN und KJUS.

CHOICE nutzt seine VERTEILUNGSKANÄLE um eine
VERBREITUNG DES MAGAZINS zwischen verschiedenen
Lesergruppen zu GARANTIEREN. Dies ermöglicht
sowohl eine Versendung mittels UNIKATDATENBANK
von Partnerfirmen, als auch die Bereitstellung des
Magazins in Form einer Medienpartnerschaft bei KULTUR,
GESELLSCHAFTS und SPORTAKTIONEN. Die aktuelle
Ausgabe steht den Nespresso-Klienten immer zur Verfügung,
wird in ausgewählten HOTELS, WELLNESS-ZENTREN und
natürlich auch in öffentlichen Bibliotheken angeboten. Dank
einem breiten Umfang der Distribution entstehen KEINE
REMITTENDEN.

ZÁKLADEM ŠT÷STÍ A ZDRAVÍ BUDE STąÍDMOST, JAK ąÍKAL UŽ
JAN AMOS KOMENSKÝ. ALE OBéAS JE TąEBA HODIT ROZUMNÉ
ARGUMENTY ZA HLAVU A NECHAT SE BEZMYŠLENKOVIT÷ UNÉST
NA ŠIRÉ MOąE S VLNOBITÍM PLNÝM CHUTÍ A BAREV.

MODRÁ JE DOBRÁ
Plných 27 let už funguje restaurant Kampa
Park a tak, jako se nikdy neomrzí pohledy
na intimnø sousedící KarlĎv most, nelze se
nabažit jídel od Marka Raditsche. Interiér
podniku dostal nedávno elegantnøjší vzhled
z rukou portugalského architekta Marca Maia
a êerstvý vítr pĆivál i nové menu. Kraluje mu
timbál z humra s dresinkem z akátového
medu, balzamika a pepĆe timut. Konkurencí
legendárního jahodového cappuccina
je zákusek Pavlova s kokosem, mango
sorbetem a maracujovým coulis.
Viz: kampapark.com

UBALENO PąED VÁMI
Fusion bistru zamøĆenému na modernø
pojatou asijskou klasiku v podobø závitkĎ
corona na rozdíl od jiných podnikĎ
pomohla. Tamní away kousky se staly
oblíbenými mezi vegetariány, ale oslovily
i ty ostatní, byČ v rolkách z rýžového
papíru nic než zeleninu a ovoce (a novø
i kousky kapra) nenajdou. Chcete-li se
inspirovat i jinak než jen chuČovø, vyražte
do Haškovy ulice na Letné osobnø. Interiér
maliêkého podniku pomohla zrealizovat
sestra majitelky, architektka Gabriela
Sekyrová. Viz: www.zavitkarnabistro.cz
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text Petr TĎma foto Martin Vítek

BoConcept

VERTRIEBSWEGE

skok po hlavø
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text Petr TĎma foto archiv

ZIELGRUPPE

Aktive Leute mit hohem GESELLSCHAFTLICHEN
NIVEAU und einem entsprechenden FINANZUMFELD,
die AUSSERGEWÖHNLICHE mit REISEN und SPORT
verbundene ERLEBNISSE suchen.
LESERSCHAFT: Mindestens 60.000 klar definierte Leser.

SHOWROOM STEJNOJMENNÉ DÁNSKÉ SPOLEéNOSTI VYRÁB÷JÍCÍ NADéASOVÝ DESIGNOVÝ NÁBYTEK A INTERIÉROVÉ
DOPLÿKY SE PąESUNUL DO KARLÍNA NA RUŠNOU POBąEŽNÍ ULICI PąIBLIŽN÷ PąED ROKEM. A JAKO PąI KAŽDÉM ST÷HOVÁNÍ,
Aċ UŽ LIDÍ, éI V÷CÍ, CHVÍLI TO TRVALO, NEŽ NOVÉMU PROSTąEDÍ PąIVYKL A NAPLNO SE TAM ZABYDLEL. NEŽ SI VYTVOąIL
NOVÉ PąÁTELE A OBDIVOVATELE, NEŽ SI TI DąÍV÷JŠÍ NAŠLI NA PRAHU 8 CESTU. DNES TAM SM÷ąUJÍ PO PAM÷TI, DOSLOVA
JAKO DOMč. TO PROTO, ŽE VÝROBKY BOCONCEPTU UTVÁąEJÍ DOMOV, V JAKÉM BY CHT÷L ŽÍT ASI KAŽDÝ.

WER SIND WIR?

text JiĆí Mlsný, SoĀa Hanušová foto archiv

správný êas
C

ampari je už jeden a pĎl století symbolem italského životního
stylu. Ikonou svøta módy, umøní, designu. A pochopitelnø
neodmyslitelnou souêástí oblíbených koktejlĎ. Jejich genialita
spoêívá i v tom, že na pĆípravu (êasto) už nic dalšího než právø
lahev Campari nepotĆebujete. Protože sodovku (nebo dnes bøžnøjší soda stream), pomeranêový džus a nøjaké to šumivé víno
vøtšinou už doma máte. A najdete-li nøkde i zaprášenou lahev
vermutu a ginu, jste na nejkratší možné cestø stát se profesionálním barmanem. S jejich pomocí lze totiž namíchat sofistikovaný
koktejl Negroni vytvoĆený poprvé v Caffe Casoni ve Florencii
roku 1919. Právø tehdy požádal hrabø Camillo Negroni svého
pĆítele Forsca Scarselliho, aby mu drink pomyslnø trošku „opepĆil“, prostø aby møl o nøco vøtší grády.
DESIGNOVÝ PREMIX
PotĆebujete-li se víc soustĆedit na pĆípravu jednohubek, které
k „Aperitivo momentĎm“ nutnø patĆí, doporuêujeme sáhnout
po malých lahviêkách s mixem Campari Soda. Jejich tvar vytvoĆil
v roce 1932 jeden z nejvlivnøjších futuristických umølcĎ své doby,
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na drink

TO JE APERITIVO MOMENT. ZAéÍNÁ VE CHVÍLI, KDY
RUDÝ KOTOUé SLUNCE ODCHÁZÍ ZA OBZOR A JEHO

POSELSTVÍ PąEBÍRÁ HOąKOSLADKÝ NÁPOJ S CHUTÍ
POMERANéč. VZNIKL ROKU 1860 V ITALSKÉM M÷ST÷
NOVARA A JEHO RECEPTURA JE DODNES STEJNÁ.

Fortunato Depero. Jde o první „ready to drink“ produkt v historii
alkoholických nápojĎ vĎbec. Že na vlnø alkoholu nesurfujete?
Pak je tu ve stejném balení nealko Campari Crodino – v Itálii nejúspøšnøjší aperitiv vĎbec. Tyto rychle a tak nøjak automaticky se
vyprázdĀující lahviêky inspirovaly bezpoêet malíĆĎ, grafikĎ a dalších výtvarníkĎ, ke kterým se êasem pĆidali i spisovatelé, režiséĆi,
fotografové, herci a bytoví designéĆi. NeboČ propadnout unikátní
chuti, která vzniká louhováním dodnes tajné smøsi hoĆkých bylin,
aromatických rostlin a ovoce ve vodø (pĆípadnø v alkoholu), je
více než snadné. Stejnø jako si pĆi aperitivu udølat nové pĆátele
na veêer, noc i roky, které pĆijdou.
Viz: www.warehouse1.cz
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IMMER ETWAS MEHR

text Jan Klouêek, Petr TĎma foto autoĆi, Rudi Wyhlidal Bergbahnen Sölden, Sony Pictures Releasing GmbH a archiv

opravdu
SPECTREkulární

 BEILAGE von “Promo” Firmenmaterialen
 PAPIER-WERBESTREIFEN über die Magazintitelseite
 ERMÄSSIGUNGSKARTE eingeklebt auf einer
Wunschstelle mit einem Sonderangebot nur für
CHOICE-Leser
 Produkt- oder Dienstleistungspräsentation in Form
eines WETTBEWERBS
 THEMATISCHE Advertorials und Produkt-Tipps
 On-line Version mit direkten WEBLINKS auf Firmen
 Verknüpfung des Magazins an SOZIALMEDIA

„GESCHÜTTELT, NICHT GERÜHRT,“ ąÍKÁ LEŽÉRN÷ ANGLIéAN DANIEL CRAIG S VIZÁŽÍ RUSKÉHO VYHAZOVAéE. BILLBOARD
NA ST÷N÷ INNSBRUCKÉHO KINA JE OD PąEDPREMIÉRY POSLEDNÍ BONDOVKY, KTERÁ SE KONALA VLONI 29. ąÍJNA, NOTN÷
VYBLEDLÝ A OTRHANÝ. PąIPOMÍNÁ AGENTA 007, KTERÝ NA STąÍBRNÉM PLÁTN÷ TAKÉ „NEMLÁDNE“, BYċ JE NESMRTELNÝ.
NEM÷NÍ SE ANI SNAHA FILMAąč VYTIPOVAT SI PRO KAŽDOU BONDOVKU LOKALITU NATOLIK UNIKÁTNÍ, ŽE BY TAM SUCHÉ
MARTINI OCHUTNAL I ZAPąISÁHLÝ ABSTINENT.

V

nadmoĆské výšce 3048 metrĎ v budovø ICE-Q restaurace,
na vrcholu Gaislachkogelu, chutná koktejl zvlášČ opojnø. Zvláštø když máte dost êasu pro panoramatické výhledy na okolní špice
bølostných ötztalských Alp. Svou „zubatostí“ pĆipomínají zábøry
z filmu éelisti. Sklenøná fasáda budovy s plochou témøĆ 900 m
êtvereêních umøle zasazená na špici hory se tĆpytí jak moĆe a evokuje obrovský moderní obraz. Že budeme napĆíštø díky Bondovi
v obraze i my, za to lze podøkovat Ćediteli lanových drah Söldner
Bergbahnen Jakobu Falknerovi. V dubnu pĆed dvøma lety zaslechl,

že produkêní firma pĆipravující êtyĆiadvacátou bondovku zvažuje
natáêení v Söldenu. A tím zaêala jeho tajná mise – dostat filmaĆe do horského svøta Tyrolska. PĆes spoleênosti Location Austria
a FISA – Filmstandort Austria – došlo k prvnímu kontaktu, následnø
se vydal do Londýna vyzbrojen mnoha argumenty. Vytipované místo
je snadno dosažitelné, logistika vynikající a panorama dechberoucí.
Navíc Sölden patĆí k luxusním stĆediskĎm, která si mohou dovolit
finanênø podpoĆit jakýkoli projekt – byČ koneêná výše investice nebyla nikdy zveĆejnøna. Zbýval jediný problém.

text Petr TĎma foto Michael Kudela

moderní
pojetí luxusu
GENERÁLNÍ ąEDITEL ZNAéKY MERCEDES-BENZ PRO éR,
WOLFGANG BREMM, SI POBYT U NÁS NEMčŽE VYNACHVÁLIT.
FIRM÷ SE DAąÍ SKV÷LE, POUZE LETOS VZROSTL PRODEJ
VOZč OPROTI LOÿSKÉMU ROKU O 30 %. WOLFGANG VŠAK
OP÷VUJE I NAŠI KRAJINU, CHODÍ RÁD V BOTÁCH BOTAS 66,
ŽENIL SE U BEROUNA A V PRAZE SE MU NARODIL SYN.

ąíkáte, že se cítíte víc Evropanem než Nømcem.
Jak na vás pĎsobí éeši? A jací jsou zákazníci?
Z Prahy tržnø pokrýváme oblast celé stĆední Evropy, navíc jsem
dostal zodpovødnost i za Slovensko, Maóarsko a Rumunsko.
Poslední dvø národnosti se mi zdají otevĆenøjší, pĆímøjší, nebojí
se jít do konfrontace. éeši zpoêátku trochu vyêkávají, ale když
ten pocit nerozhodné ostýchavosti pĆekonáte, zaênete se zde cítit
jako doma. Jako zákazníci jste hodnø nároêní, vyžadujete vždy
to nejlepší. PĆesnø víte, co od znaêky Mercedes-Benz oêekávat.
V Praze jste byl pĆedtím pouze jednou, a to jen na skok ...
Dostal jsem se sem v roce 2017 a kromø jiného na mne velmi
zapĎsobila pražská ZOO. Jsem pyšný na to, že je dnes jedním
z našich partnerĎ. V podnikání je dĎležitá nejen tvorba zisku, je
vhodné podporovat zajímavé projekty, vracet náklonnost zpøt.
Mercedes-Benz je už tradiênø sponzorem Fashion
Weeku. Dcera zakladatele firmy, po níž je znaêka
pojmenovaná – Mercedes, by møla radost.
I tady je naše spojení pĆirozené. Móda a módní trendy nás obklopují ze všech stran, podobnø jako automobily. PĎsobí na emoce,
vytváĆejí je, stávají se souêástí našich osobností. Zastupují mnoho
rĎzných vrstev. Máte obleêení do spoleênosti, na sport, pro volný
êas. A všechny ty chvíle provázejí naše vozy. Od limuzín s dvanáctiválcovými motory, pĆes sportovní auta, velká SUV jako je
model GLE, malé kompaktní typy až po ty pohánøné elektricky.
Tam patĆí auto kompletnø postavené kolem elektrického pohonu,
výjimeêný model EQS (více na str. XY).

MIT SCHWERPUNKT
AUF QUALITÄT

Jednou jste design aut pĆirovnal k nábytku, který
za posledních pár desetiletí prošel velkým vývojem.
Podíváte-li se na drahé solitérní kusy dejme tomu z 20. až 50. let
minulého století, jsou êasto masivní, tøžké, impozantní svým
okázalým zdobením. Dnes je nábytek svøtových designérĎ
subtilnøjší, lehêí, vzdušnøjší. Využívá pĆirozenø oblých tvarĎ, není tak hranatý. Jeho elegance vychází i z jeho proporcí.
A stejné jsou hodnoty, které vyznáváme pĆi navrhování našich
vozĎ. Jde o moderní pojetí luxusu, které pochopitelnø umocĀuje fakt, že mercedes je dlouhodobø vnímán jako prémiová
znaêka. PĆitom luxus nedefinují jen vzhled êi použité materiály,
ale i digitalizace a moderní technologie.
ąídíte poslední modely tĆídy S i kabriolet SL. Ta auta
dølí dobrá êtyĆi desetiletí. Co na nich milujete?
Kabrio bude teó zaparkované v garáži, ale jde o nadêasový model, který prokazuje své kvality Ćadu let poté, co byl vyroben. PĆidølávat do nøj døtské sedaêky moc nejde, jezdím v nøm vøtšinou
sám. Motor bøží jako hodinky, slyšíte každou zvukovou nuanci,
jako byste poslouchal klasickou vinylovou desku. Nedávno mi
jeden z kamarádĎ pár takových desek daroval a vážnø cítíte ten
rozdíl, tu kvalitu. Vychází z dokonalosti zpracování, tak jako když
si necháte na zakázku ruênø ušít boty.
Jenže dnes auta dølají roboti a kontrolují je êipy.
NepĆekáží vám obêas ty elektronické systémy?
Na mnoho z nich nedám dopustit. AČ už to jsou kamery neustále kontrolující okolí vozu, êi head-up displej. Nemusíte se dívat
na budíky a poĆád vidíte, jak rychle jedete, na êelní sklo se promítá i navigace. A co tĆeba super komfortní sedadla se systémem
masáží a ventilace? Na vozech mercedes miluji kombinaci posledních technologií a bezpeênostních prvkĎ. Stejnø jako to, že
nesou poselství a tradici aut, která nejenže dokonale plní svoji
funkci, ale jsou i napohled krásná. 

Wolfgang Bremm von Kleinsorgen
Na svou pozici v éechách nastoupil 1. êervence roku 2019,
pĆedtím vedl ve Stuttgartu strategický produktový management divize Mercedes-Benz Cars a ještø dĆív byl CEO téže
znaêky v Lucemburku. Podobnø jako jeho starší syn se uêí
êesky, s rodinou objevuje naši krajinu, rád poslouchá muziku,
ve volných chvílích sportuje.
|3
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text Tomáš Suchomel foto archiv

ZASTAVENÝ éAS

Na oblíbenou sportovní aktivitu s rotující
obruêí odkazují názvem svítidla Hula
Hoop. Jinému budou evokovat svatozáĆ
zmraženou v unikátním okamžiku. Zdroj
jejich odraženého a rozptýleného svøtla
smøĆuje do ložnic êi obývacích pokojĎ,
kde je lze sladit i barevným provedením:
buó jde o kombinací bílé s mosazí,
nebo êerné s matným hliníkem. Pro
nižší místnosti má znaêka Icone Luce
i výškovø úspornøjší verzi.
Viz: www.iconeluce.com

PUNTÍKOVANÁ KLA
KLASIKA

IIkonický skútr Vespa Piaggio je základem
projektu Dolce Vita od Paoly Navone.
materiálu alcantara
Symbol Itálie se oblékl do ma
kombinací barvy sedla
stejnojmenné firmy a kombin
a puntíkĎ evokuje hravost a n
nespoutanost.
Viz: www.alcantara.com

CHOICE wird durch GROSSFORMATIGE BILDER und
ein luftig ELEGANTES LAYOUT charakterisiert. Die von
Experten vorbereiteten Texte gehen bewusst von einem
unerwarteten Standpunkt aus und werden immer von
PROFESSIONELLEN JOURNALISTEN vorbereitet. Ihre
Texte haben einen zeitlosen Charakter. Visuell wird das
Lesererlebnis durch HOCHWERTIGES KREIDEPAPIER
mit Mattoberfläche und Qualitätsdruck maximiert.

V TICHU LISTÍ

Koruny stromĎ, jejichž listy filtrují
sluneêní žár, halas i lomoz. Z této
pĆedstavy vycházel Mario Trimarchi,
když vytváĆel pro znaêku Caimi
Brevetti systém pro tlumení zvukĎ
Botanica. Vøtve s ocelovým jádrem
nesou látkou potažené listy, jejichž
úêinek na odhluênøní je pĆekvapivø
silný. Kolekce Snowsound navíc
existuje v provedeních na stønu,
na strop i jako volnø stojící solitér.
Viz: www.caimi.com

neobyêejné
myšlenky
HRAVO
HRAVOST
NENÍ JEN VÝSADOU DÍTEK, ALE
DESIGNOVÝCH éI MÓDNÍCH NÁVRHÁąč.
I DESIG
N÷KDY Z JEJICH ABSURDNÍCH NÁPADč
A N÷K

V BARVÁCH DUHY

Pro startup Slide for Life navrhla Adriana Lohmann
sérii svøtelných kolekcí a doplĀkĎ. Vychází z kouzla
prĎhledných fólií, které odhaluje éterické tvary
a obrysy, stĆídá ostrost s prĎsvitností, pevnosti
s lehkostí. Objekt nazvaný KĆíž využívá geometrii
dvojitého kĆížení z barevných i êirých plexisklových
desek, které vytváĆí snové efekty duhy.
Viz: www.adrianalohmann.com
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VZNIKNOU
IKONICKÉ PąEDM÷TY, KTERÉ
VZNIK
V NAŠICH
DOMOVECH PEVN÷ ZAKOąENÍ.
NAŠ

PÁTÝM TAHEM

Pro chvíle, kdy promýšlíte život jako šachovou partii, vám bude
ideálním spoleêníkem lampa Cobra s víc než pĎlstoletou tradicí.
Vdøêí za ni sladøní ergonomie, formální jednoduchosti i technologií. Model Game of Chess má pĆipomenout spoleêné chvíle
autora lampy s dcerou, jež sama pĆevzala rodinnou tradici.
Viz: www.martinelliluce.it

Aċ ŽI
ŽIJE MANÉŽ

Nestárn
Nestárnoucí
klasikou jsou výtvarné odkazy
klasické cirkusy s kolotoêem barev slana klas
døných v osobité poetice. NávrháĆ Marcel
Wanders se nechal inspiroval manéžemi
Wande
kolekci Cirkus poskládané z veselých
v kolekc
krabiêek z pocínovaného plechu.
krabiêe
Viz: www.marcelwanders.com
ww

V JEDNOT÷

Ke kousku živé pĆírody se nehodí nic lépe než pĆírodní
materiály. Oblými tvary ladí Barone s nejrĎznøjšími styly
interiérĎ a stejnø univerzální má i použití. Kromø stojanu pro
kvøtiny se dá pĆetvoĆit ve stolní lampu. Dalším nápadĎm se
prostø meze nekladou. Viz: www.b26lab.com
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Dritte Umschlagseite
Letzte Umschlagseite
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REZIDENCE VITALITY
PRAHA
5% sleva z prodejní ceny
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mimořádná místa pro život | www.satpo.cz
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NOVINKA GREENPAN
ZDRAVÉ VAŘENÍ ZAČÍNÁ
U ZDRAVÉ PÁNVE

DOKONALÁ
SOUHRA
HLINÍKOVÁ PERGOLA ARTOSI
SCREENOVÁ ROLETA ALFA-ZIP
Hliníková pergola ARTOSI a screenová roleta ALFA-ZIP,
to je dokonalé souznění moderního designu a praktičnosti.
Samonosná bioklimatická pergola ARTOSI i exteriérová látková
roleta ALFA-ZIP jsou ryze českými výrobky přicházející přímo
z vývojového oddělení společnosti ISOTRA. Díky tomuto
jedinečnému spojení bude Váš čas strávený na zahradě
či terase ještě delší a komfortnější.

www.artosi.cz

Die Preise für die beiliegenden oder anderen
Anzeigenformen (Flugblätter, Kataloge, Geschenke usw.)
unterliegen einer individuellen Preiskalkulation.

DIE NÄCHSTE AUSGABE IM ERSCHEINT

(es kann sich im Rahmen der Einhaltung von Aktualität und Interessantheit
jeder Ausgabe ändern)

WINTER*

Herausgabe Februar 2022

FRÜHLING Herausgabe April / Mai 2022
SOMMER

Herausgabe Juli 2022

HERBST

Herausgabe Oktober / Novemebr 2022

WEIHNACHTSAUSGABE*

Dezember 2022

* Die Zeitschriften werden zunächst elektronisch an 6.000 Adressen
gesendet und anschließend in erweiterter Form veröffentlicht

Keramické pánve GreenPan zakoupíte v prodejnách Potten & Pannen - Staněk
Újezd 25, Praha 1 | Vodičkova 2, Praha 1 | Nový Smíchov, Praha 5 | Westfield Chodov, Praha 4
Palladium, Praha 1 | Obchodní 110, Čestlice | Rumunská 43, Liberec | Šantovka, Olomouc
\Vaňkovka, Brno | NC Cetral, Bratislava nebo na www.pottenpannen.cz nebo www.pottenpannen.sk
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Čas hraje
pro vás
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Sestavte si pergolu na míru
a odešlete nezávaznou
nabídku na www.artosi.cz

Elegance is an attitude
Simon Baker

www.longines.com

Zcela nová SUHD televize

The Longines Master Collection
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Nano Crystal Color

Ohromující kontrast
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Exkluzivní technologie Samsung
Nano Crystal Color zajištuje
nejbohatší paletu barev na trhu.
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