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Covorul Sail de stat pe jos
de Redactie, 19 octombrie 2011

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Eu apreciez o canapea confortabila, care sa ma tina ca in puf cand vreau sa ma relaxez putin sau sa ma uit la un film, dar pana nu ma asez un pic si pe podea, nu ma simt bine!
Ca sa nu mai vorbim de situatiile in care ai mai multi prieteni in vizita, si in mod inevitabil cel putin unul din ei ajunge sa stea pe jos, fie pentru ca nu mai are loc, fie pentru ca
pur si simplu asa prefera.

Pentru asta este perfect covorul Sail, gandit de Luca Nichetto pentru Nodus. Un model inedit, departe de banalele covoare cu forme geometrice desenate, care te atrage din
prima prin aspectul confortabil si estetica unica. Cusute de mana, covoarele in editie limitata sunt ideale daca vrei sa-ti amenajezi camera intr-o maniera originala.

Ce au asa special? Faptul ca pe langa pozitia normala, orizontala, covoarele au o parte flexibila care poate fi aranjata dupa cum doresti: fie o lasi intinsa pe podea, fie o ridici
si o sprijini de perete. Poti crea astfel un “colt” moale, perfect pentru atunci cand vrei sa citesti, sa te uiti la televizor, sa te joci sau pur si simplu sa stai de vorba intr-o maniera
destinsa. In plus, este perfect pentru camera copiilor a caror preferinta pentru statul pe jos e bine stiuta.

In ceea ce priveste calitatea, e suficient sa spun ca are 100 de noduri / 3 cm, ca are 10 mm grosime si ca este realizat manual, din 100% amestec de lana tibetana cu lana
neo-zeelandeza. Dimensiunea este de 440/229 cm, iar partea flexibila are o inaltime de 200cm. In plus, Sail e disponibil in patru variante de culori, asa ca ai de unde alege!

Alexandra Tiron
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