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V Duni se na každé kolekci začíná pracovat s dostatečným předstihem. 
Inspiraci hledáme na výstavách, v časopisech, v trendových studiích a 
v prodejnách,“ říká naše vedoucí oddělení designu paní Karin Nyhuis. 
“V zásadě to hlavně chce mít oči otevřené.”

Najděte si svůj styl 
mezi našimi stylovými 
sadami a nádhernými 
novými barvami.

Karin Nyhuis, vedoucí oddělení designu

Pacifická 
modřMangová

Korálově 
růžová

Nefritová

Písková
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Usnadněte si život
Jednoduchost je důležitá věc. Hledáme jednoduchá, funkční a snadno 
aplikovatelná řešení společně s teplotou a bezpečím. 
Naše barvy a tvary jsou inspirovány přírodou. Kolekce Usnadněte si život 
nabízí teplé, zemité odstíny, které znáte a kterým proto věříte, v kombinaci 
s bílou, šedou, černou a naší novou pískovou.
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Skládání ubrousků Zkuste toto!

 
Elegantní večeře 
pro zvláštní příležitost
Všechny barvy a prvky spolu tvoří jeden celek jako báseň. 

Duni vždycky vytváří tuto atmosféru –

A ubrousky Elegance Lily ji dokonale završují.

Kolekcja Limestone 
w połączeniu z naszymi 
kremowymi świecami 
blokowymi to 
perfekcyjne zestawienie 
do Twojego domu.

1.  Položte rozložený ubrousek 
vrstvami nahoru. Složte jej 
na trojúhelník diagonálním 
přehybem. Pak ho znovu 
rozložte.

2.  Přeložte horní polovinu 
dvou nejhornějších vrstev 

ubrousku směrem dolů 
podél vytvořeného 
přehybu.

3.  Tyto vrstvy složte do vějíře 
počínaje ve středu 
diagonálního přehybu.

4.  Teď ubrousek vypadá 

takto.
5.  Otočte ubrousek na druhou 

stranu a přeložte ho na 
trojúhelník.

6.  Upravte sklad tak, aby 
složené strany směřovaly 
nahoru.

Video
Duni.com
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Dokonalý pracovní oběd
Ubrousky Elegance Lily vytváří zase 

báječnou atmosféru. Naše nová písková 

barva vyjadřuje vše!

1.  Ubrousek úplně roztáhněte.
2.  Přeložte spodní cíp 

směrem nahoru asi 2 cm 
pod myšlenou diagonální 
linií tak, aby vznikly dva 
trojúhelníky, horní menší 
a spodní větší. 

3.  Pak vzniklý trojúhelník 
přeložte směrem dolů 
podél oné myšlené 
diagonální linie. 

4.  Horní část přeložte přes 
spodní část. 

5.  Horní trojúhelník opět 
přeložte nahoru podél 
myšlené diagonální linie. 

6.  Přeložte levý a pravý rožek 
směrem do středu k sobě 
a ubrousek otočte.

Skládání ubrousků

Zkuste toto!
Čokoládová tyčinka 
vykukující z kapsy 
ubrousku Elegance 
Lily vyzývá hosta, aby 
se posadil. Doplňte 
atmosféru kávovými 
sloupcovými svíčkami 
a designem Manhattan 
a úspěch máte na dosah 
ruky!

Video 
Duni.com
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Teplé, přírodní barvy, 
elegantní základní bílá, 
světlo svíček a ubrousky 
AIRLAID měkké na 
dotek – to je nejvhodněji 
prostřený stůl pro výroční 
oslavu. A nezapomeňte 
na ovázání lahví se 
šampaňským ubrouskem!

Zkuste toto!

Oslavy výročí
V jednoduchosti je krása, protože méně znamená více. Decentní dekorace stolu 

tvoří nejvhodnější prostředí pro oslavy různých výročí.

1.  Přeložte ubrousek od středu směrem 
nahoru. Pak pravý horní roh přeložte zpět 
do středu. 

2.  Totéž proveďte s levým horním rohem. 
Ubrousek otočte spodní stranou nahoru. 

3.  Přeložte horní rovný okraj směrem dolů. 
4.  Pak přeložte spodní okraje napříč směrem 

k hornímu konci ubrousku.
5.  Zbytek složte do harmoniky směrem zleva 

doprava.
6.  Stužkou nebo barevným provázkem 

převažte základnu složeného ubrousku 
pro vytvoření listu. 

    Nyní je dílo dokončeno.

Skládání ubrousků
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Zkuste toto!
Prostřený stůl bude 
vypadat stejně přitažlivě, 
když složené ubrousky 
na stůl položíme, místo 
abychom je postavili. 
Pečlivě vybrané 
prostírání, svíčky 
a květiny uspořádání 
stolu vhodně doplní.

Video 
Duni.com

Doba oběda
Oběd v práci není jen přestávka na jídlo, ale i čas na  krátký 

odpočinek a konverzaci. Takto prostřený stůl je pro tuto 

příležitost ideální. Je střízlivý, estetický a dá se snadno 

připravit.

1.  Přeložte ubrousek od středu směrem dolů. 
2. Levou stranu přeložte směrem do středu. Totéž udělejte s pravou stranou.
3. Pravou stranu přeložte přes levou a celý složený ubrousek postavte.

Skládání ubrousků
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1.  Rozložte ubrousek na obdélník. Pak ho přeložte 
od středu směrem dolů.

2.  Levou stranu ubrousku přeložte směrem 
doprostřed. Nyní totéž proveďte i s pravou 
stranou.

3.  Pravou stranu přeložte přes levou. Skládání 
ubrousku je dokončeno.

Skládání ubrousků

Video 
Duni.com

Jmeniny
Jmeniny jsou jen výmluva, aby byl důvod 

k oslavě...

S takto prostřeným stolem bude příjemné 

strávit večer s rodinou a přáteli.
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Zkuste toto!
Pro tento prostřený 
stůl použijte naše 
starodávné svíčky. 
Teplá záře svíček 
uvolňuje, uklidňuje 
a vytváří báječnou 
atmosféru, které se nic 
nevyrovná.

Video 
Duni.com

Večeře pro dva
Stůl prostřený pro dva s prostírkou Tête-à-Tête,

sklenice dobrého vína a vše se koupe v záři svící.

1.  Ubrousek úplně rozložte a pak 
přeložte spodní a horní roh směrem 
do středu.

2.  Přeložte ubrousek podél středové 
linie tak, aby složené rohy byly 
uvnitř.

3.  Přeložte vnější rohy směrem 
do středu.

4.  Ubrousek otočte spodní stranou 
nahoru tak, aby celý sklad byl dole.

5.  Uchopte horní vrstvu v bodě A, 
a přeložte ji směrem do rohu B.

6.  Ubrousek otočte a totéž opakujte 
s další vrstvou. 

7.  Složte poslední vnější vrstvu, 
aby vznikl trojúhelník.

8.  Ubrousek by měl teď vypadat takto.
9.  Roztáhněte špičky trojúhelníku A 

směrem ven a položte ubrousek 
složený podle obrázku na stůl.

Skládání ubrousků
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Jako květina 
v knoflíkové dírce, i zde 
symbolický karafiát 
položený vedle bílého 
ubrousku zdůrazňuje 
význam okamžiku. Při 
přípravě stolu využijte 
také našich ohřívačů.

Zkuste toto!
1.  Ubrousek úplně rozložte a pak 

přitáhněte spodní roh až nahoru, 
abyste ubrousek přeložili napříč.

2.  Přeložte pravý a levý roh tak, aby 
se dotýkal vrcholu trojúhelníku.

3.  Otočte ubrousek vzhůru nohama 
kolem jeho vodorovné osy.

4.  Znovu ho složte napříč vytažením 
spodních rohů až nahoru.

5.  Vnější konce otočte zpět. Ubrousek 
bude stát, když jeden roh zastrčíte 
do druhého.

Skládání ubrousků

Stylová svatba
Až budete přemýšlet o vhodně prostřeném stole pro tuto 

příležitost, nezapomeňte na skromnost, nepřeplácanou 

výzdobu a materiály nejvyšší kvality.

Video 
Duni.com
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Pro takto prostřený stůl 
jsou ideální ubrousky 
Dunilin.
Výzdobu dokonale 
doplní jména hostí 
napsaná na proužcích 
lepenky nebo dřeva.

Zkuste toto!

Svatební hostina 
nemusí být celá v bílém!
Prostřený stůl, rafinovaný a úsporný, je zvýrazněn 

uklidňujícími barvami, vznešenými materiály a 

symbolickými bílými liliemi.

1.  Složte ubrousek do trojúhelníku stranou s motivem 
směrem dolů.

2.  Složte dvě třetiny ubrousku do harmoniky počínaje 
nejširším koncem.

3.  Přeložte ubrousek v polovině a položte na stůl.

Skládání ubrousků

Video 
Duni.com
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Takto prostřený stůl 
bude vypadat stejně 
dobře i v jiných 
kontrastních barvách. 
Nebojte se 
experimentovat! 
Protiklady se přitahují.

Zkuste toto!

Bohémský svět
Svatební stůl plný kontrastů. Prostřený stůl je výrazný a kontroverzní jako 

bohémský svět – tvůrčí, vyjadřující popírání konvencí, výstřední a plný 

individualizmu.

1.  Přeložte ubrousek na poloviny s linií skladu 
nahoře.

2.  Horní rohy přeložte směrem dolů – k prostřední 
linii. 

3.  Rovnoměrně načechrejte horní vrstvy počínaje 
od linie přehybu. 

4.  Složený ubrousek bude vypadat takto.
5.  Přeložte ubrousek podél prostřední linie 

načechranými okraji ven.
6.  Spojte oba rohy s protilehlou stranou, mírně 

přitlačte v místě přehybu a postavte ubrousek 
na talíř.

Skládání ubrousků
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Objevte znovu žití
Kolekce Objevte znovu žití využívá jak klasických 
tak moderních prvků. Chce být tradiční 
a nadčasová. Barevná paleta obsahuje bohatství 
veselých, svěžích, prostých a jemných odstínů 
ve spojení s našimi novými báječnými barevnými 
tóny.
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Sloupcové svíčky ladí 
se všemi ostatními 
barvami Duni jako 
v krásném snu. Také 
dekorativní růže 
se dokonale hodí 
k ubrouskům Roma.

Zkuste toto!

Dokonalá 
svatební atmosféra
Den, na který se vzpomíná celý život. Vyjadřuje ho jediné 

slovo: dokonalost. Ta je možná s nádherně složenými 

ubrousky báječných barev. Jako je naše nová růžová 

barva korálu. 
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Video 
Duni.com

Skládání ubrousků
  1.  Rozložte ubrousek a přeložte ho tak, aby tvořil 

trojúhelník. 
  2.  Sklady budou tvořit uprostřed čtverec. Přeložte 

horní vrstvu ubrousku za pravý horní roh 
do protějšího rohu. 

  3.  Složený ubrousek bude teď vypadat takto.
  4.  Pak přeložte klopu vzniklou v levém rohu zpět 

na pravou stranu. 
  5.  Stejný postup opakujte pro levou stranu 

čtverce.
  6.  Klopu vzniklou v pravém rohu přeložte zpět 

na levou stranu. 
  7.  Vznikne čtverec s několika překříženými 

vrstvami. 
  8.  Nadzvedněte horní vrstvu na pravé straně.
  9.  Vložte tuto vrstvu do středu a přitlačte. 
10.  Přeložte levou stranu kapsy zpět směrem 

doprava. 
11.  Složený ubrousek bude teď vypadat takto.
12.  Pak nadzvedněte horní vrstvu na levé straně 

směrem do středu a přitlačte. 
13.  Přeložte pravou stranu kapsy zpět směrem 

doleva. 
14.  Složený ubrousek bude teď vypadat takto.
15.  Nadzvedněte pravou klopu  a přitlačte ji 

na středovou linii. Pak přeložte kapsu zleva 
doprava. 

16.  Složený ubrousek bude teď vypadat takto.
17.  Nadzvedněte levou klopu a přitlačte ji 

na středovou linii. Pak přeložte kapsu zprava 
doleva. 

18.  Složený ubrousek bude teď vypadat takto.
19.  Otočte složený ubrousek na druhou stranu 

a přeložte spodní roh směrem nahoru. 
20.  Zasuňte pravý roh (označený tečkami) 

do kapsy na levé straně.
21.  Teď je úprava hotova.
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1.  Rozložte ubrousek do obdélníku
2.  Podélně ho složte do vějíře. 
3.  Vznikne vám pásek. Zatočte levý konec směrem napravo 

a pravý konec doleva a vytvořte smyčku. 
4.  Složený ubrousek položte na stůl.

Skládání ubrousků

Dívčí styl
Nic se nevyrovná pocitu, když vejdete do místnosti a máte dojem, že byla 

vyzdobena právě pro vás. Nový ubrousek Elegance Lily v růžové barvě korálu 

složený jemným ženským způsobem vypadá báječně na tmavě fialovém ubruse. 

To je přesně atmosféra pro vás, dámy.

Jeden květ gerbery 
v baňaté váze. 
Malá květinka vložená 
ve složeném ubrousku 
Elegance Lily.
A nová růžová barva 
korálu v kombinaci 
s tmavě fialovou. 
Vypadá to velmi žensky.

Zkuste toto!

Video 
Duni.com
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Skládání ubrousků
1.  Ubrousek úplně rozložte 

a položte jej nakoso na stůl 
lícem dolů. 

2.  Horní stranu složte 
na trojúhelník.

3.  Přidržte spodní roh a přeložte 
levý a pravý roh šikmo přes 
prostřední linii.

4.  Složený ubrousek bude vypadat 
takto.

5.  Obraťte ubrousek a trochu sklad 
pootevřete. 

6.  A konečně spodní špičku prostě 
otočte dozadu.

Vtančete do jara...
Není nic lepšího, než přinést si na stůl kousek jara. Pomůže vám zelená barva 

nefritu ve spojení s dalšími barvami Duni! A složený ubrousek bude onou 

pověstnou třešničkou na dortu.

Dekorativní artyčok 
a nový design Zen 
vypadají báječně 
na jakémkoliv stole. 
Této způsob skládání 
ubrousku  tvoří malou 
kapsičku, do které 
můžete vložit rohlík. 
Vypadá to velmi 
elegantně.

Zkuste toto!

Video 
Duni.com
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Zkuste toto!
Vejce lze zdobit mnoha 
různými způsoby. 
Můžete udělat tradiční 
velikonoční kraslice, 
nebo probudit svou 
fantazii a tvořit legrační 
velikonoční zajíčky.

Rozkvetlé 
Velikonoce
Velikonoce jsou čas znovuzrození – příroda 

se probouzí k životu, vracejí se světlé 

barvy. Je to dobrá doba na to, aby i váš stůl 

rozkvetl.

Skládání ubrousků
1.  Ubrousek úplně rozložte a pak přeložte 

horní a spodní roh ke středové linii.
2.  Nato ubrousek přeložte uprostřed tak, aby 

vnější okraje byly uvnitř skladu.
3.  Horní rohy by měly směřovat směrem dolů 

tak, aby po složení byly vedle sebe.
4.  Přeložte pravý a levý spodní roh 

doprostřed. Takto bude ubrousek vypadat 
složený.

5.  Přeložte postranní rohy směrem 
doprostřed. Otočte ubrousek kolem jeho 
vodorovné osy.

6.  Otočte ubrousek spodním rohem nahoru.
7.  Ohněte spodní rohy dozadu a jeden zasuňte 

do druhého.
8.  Vytvarujte uši - a velikonoční zajíček je 

hotov!
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Použijte čerstvý chřest 
na ozdobu stolu – 
vypadá báječně. Tato 
kompozice připomíná 
rybníček zarostlý 
rákosím a lekníny.

Zkuste toto!

Chřest na stole
Chřest není jen chutná zelenina, ale i zdroj inspirace pro šéfkuchaře, 

dekoratéry a tvůrčí lidi, kteří se nebojí experimentovat.

Skládání ubrousků
1.  Přeložte horní a spodní část 

ubrousku směrem do středu.
2.  Přeložte čtyři vnitřní strany 

zešikma směrem ven. 

3.  Srolujte ubrousek od pravé strany 
směrem do středu.

4.  Krok 3 opakujte pro levou stranu 
ubrousku

5.  Stáhněte „chřest“ složený 
z ubrousku tenkou barevnou 
šňůrkou nebo asparágem a dílo je 
hotovo.
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Místo přehozu použijte 
prostírky Dunicel 
Damast nebo prostírky 
z kolekce Taraz ladící 
s ubrusem a ubrousky.

Zkuste toto!

Den matek
Jedná se o zvláštní den, plný tepla, proto jsou na stole 

teplé pastelové barvy. Ubrousky a přehozy mají jemné 

vzory a slavnostní atmosféra je zdůrazněna svíčkami 

a kyticí růží.

Skládání ubrousků
1.  Ubrousek úplně rozložte a pak 

horní a spodní roh přeložte do 
středu.

2.  Nato ubrousek přeložte znovu 
tak, aby složené rohy byly uvnitř 
skladu.

3.  Složte pravou a levou stranu 
směrem do středu tak, aby se 
vzájemně dotýkaly. 

4.  Ohněte vnější vrstvy ven a 
vytvořte z nich další sklady.

5.  Složte ubrousek podél středové 
linie tak, aby zřasené okraje byly 
uvnitř skladu.

6.  Kraje složte znovu a vytvořte 
harmoniku.

7.  Jednou rukou pak držte 
harmoniku a druhou vytvořte 
malé přehyby.

8.  Ubrousek otočte a opakujte 
postup od kroku 7 pro opačné 
sklady. Nyní je ubrousek hotov!

Video 
Duni.com
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Doby dávno minulé 
lze vrátit elegantním, 
stylovým nádobím, 
jemnými svícny se 
starobylými svíčkami 
Antique, romantickými 
kyticemi a ubrousky 
omotanými stužkou.

Zkuste toto!

Romantický stůl
Jedná se o nostalgický stůl velmi ženské povahy.Dominují mu květinové 

motivy, krajkové prvky, třpytící se sklo a jemné pastelové barvy.  

Celý prostřený stůl vypadá jako z dob dávno minulých.

Video 
Duni.com

Skládání ubrousků
1.  Ubrousek rozložte a složte 

do trojúhelníku stranou 
s motivem směrem dolů.

2.  Složte celý trojúhelník 
do harmoniky počínaje nejširším 
koncem.

3.  Přeložte ubrousek v polovině 
a vytvořte vějíř.

4.  Vějíř vložte do srolované trubičky 
z ubrousku. Položte na stůl.
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Když dojde na navrhování 
dokonalé atmosféry, 
neexistují žádné hranice

Stejné uspořádání ubrousků a tak odlišná atmosféra! 

Ženské prostředí není jen teplé, pastelové barvy – studené odstíny 

bílé a šedé vedle krémové, jsou také plné elegance. Jemné květinové 

motivy a stříbřité stužky dodávají takto prostřenému stolu jemný 

ženský charakter.

Skládání ubrousků – viz popis na straně 40, kroky 1-3.

Napište jídelníček 
na průhledný papír, 
omotejte kolem svíčky 
a zavažte stuhou. 
Vašim hostům se to 
bude líbit.

Zkuste toto!

Video 
Duni.com
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Svěží kuchyně se vrací
Naše nová mangová barva osvěží barvy vašeho prostřeného 

stolu nezapomenutelným způsobem. Mangová se hodí ke 

všem přírodním barvám. Tak si to vyzkoušejte!

1.  Ubrousek úplně rozložte a položte 
lícem dolů na stůl. Přeložte pravou 
stranu směrem doleva. 

2.  Pak složte ubrousek do vějíře 
na šířku se začátkem dole. Složte tři 
čtvrtiny ubrousku (pokud chcete, aby 
vám vějíř stál, pak složte ubrousek 
jen něco přes půlku).

3.  Ubrousek přeložte, s částí s vějířem 
směrem k vám. 

4.  Přeložte horní roh (s rozloženými 
stranami) směrem do levého 
spodního rohu. Původní vnější okraj 
je nyní ve složené části vějíře (stojící 
vějíř: vznikne vyčnívající proužek).

5.  Upravte ubrousek na stole (stojící 
vějíř: zastrčte vyčnívající proužek 
do malého podpůrného podstavce 
a postavte ubrousek na talíř).

Skládání ubrousků
Nakájená zelenina 
s různými omáčkami 
v jednotlivých miskách. 
Hladké, průzračné 
stříbrné kuličky ve 
vázách umocňují dojem 
ze šedé sloupcové 
svíčky a doplňují celý 
obrázek!

Zkuste toto!

Video 
Duni.com
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Léto pomalu končí, 
ovoce v zahradách zraje 
a listy mění barvu. K 
výzdobě stolu použijte 
ozdobné bodláky, 
zralé ovoce, podzimní 
květiny a ubrousky v 
odpovídajících barvách.

Zkuste toto!

Video 
Duni.com

1.  Položte přeložený ubrousek 
na stůl otevřenou stranou 
skladu dolů.

2.  Přeložte ubrousek napříč.
3.  Přeložte rohy směrem 

doprostřed.
4.  Ohněte spodní roh pod 

ubrousek. Na linii skladu 
silně přitlačte.

5.  Ubrousek roztrhněte 
na poloviny. 

6.  Jednou rukou podržte 
nesložené rohy a druhou 
vytáhněte tyto rohy směrem 
nahoru.

Skládání ubrousků
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Objevte ducha různých světů
Exotické putování s koláží etnických vzorů a řemesel spojující folklór z celého světa. Barvy se pohybují 

od teplé okrové, oranžové, tmavočervené a hnědé až po širokou škálu zelených odstínů, ohnivou červeň, 

tmavofialovou a hnědou jako kůže.

Pro jedinečnou dekoraci 
naaranžujte na stůl 
sušené pomerančové 
plátky a několik plátků 
křupavého pečiva na 
malé misky stejné barvy 
jako prostírání.

Zkuste toto!
1.  Ubrousek položte na stůl otevřeným 

rohem nahoru a na levou stranu. 
Přeložte levý horní roh do pravého 
spodního rohu a vytvořte 
trojúhelník.

2.  Otočte ubrousek tak, aby tento roh 
směřoval směrem k vám.

3.  Přeložte horní vrstvu ubrousku 
směrem nahoru.

4.  Pak přeložte směrem nahoru 
další vrstvy ubrousku vždy 
s půlcentimetrovou mezerou mezi 
jednotlivými okraji. Nejspodnější 
vrstva zůstane nesložena.

5. Ohněte rohy dozadu.
6. Složený ubrousek položte na talíř.

Skládání ubrousků

48 49



Vánoce
Vůně smrkových větví, cukroví, skořice a pomerančů všude kolem. 

Na vánočním stromku se třpytí ozdobné řetězy a vánoční ozdoby. 

Nastala chvíle na přípravu vánočního stolu...
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Zkuste toto!
Naše vánoční kolekce 
vám umožní vytvořit 
pravou vánoční 
atmosféru. 
K ubrouskům a ubrusům 
si snadno vyberete 
vhodné doplňky, které 
dotvoří slavnostně 
prostřený stůl.

1.  Přeložte ubrousek podél středové linie. 
     Otevřená strana skladu by měla být dole. 
2.  Smotejte pravou polovinu do kornoutu.
3.  Roh A by měl být na stejné úrovni jako pravý 

spodní roh (B).
4.  Ohněte oba rohy pod ubrousek. 
5.  Ubrousek otočte a vytvarujte kornout.

Skládání ubrousků

Vánoční atmosféra
Prostřete si stůl pro tento kouzelný večer s námi!

Nabízíme svícny, svíčky, ubrousky, ubrusy, přehozy a prostírání 

v široké škále barev a vzorů.
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Globalizujte svůj život
Výrobky Global Life  jsou jedinečné a autentické. Kombinují vlivy z celého světa 
do harmonického celku, který se stává nyní součástí našeho každodenního života. 
Barvy jsou teplé a syté: kávová, terakotová, šafránová, zelená jako palma, tmavě 
fialová a další tmavé odstíny. Barvy kolekce Global Life jsou výrazem všech cest 
do světa, které na vás ještě čekají.
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Silvestrovská večeře
Přivítejte Nový rok. My jsme připraveni! Stůl je okrášlen nádhernými 

stříbrnými a černými doplňky. Slavnostní atmosféra je ve vzduchu. 

Duni vám umožní oslavit příchod Nového roku stylově!

Zkuste toto!
Tento složený ubrousek 
je neuvěřitelný – vypadá 
jako smoking! A co 
takhle modré lasturky 
jako jmenovky a 
stříbrné vázy s černými 
dekorativními umělými 
květinami v kombinaci 
se stříbrnými svíčkami 
Duni Taper?

Skládání ubrousků
1.  Rozložte ubrousek a složte jej 

do trojúhelníku. Pak složte 
proužek rovnoběžně se základnou 
trojúhelníku. 

2.  Ubrousek otočte. 
3.  Složte pravý roh směrem dolů a ke 

středu, ale ne úplně do středu. 

4.  Složte stejným způsobem levý roh. 
5. Pravý i levý roh složte dozadu. 
6. Složte horní špičku dozadu. 
7. A to je celé.

Video 
Duni.com
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Podívejte se, 
jak se nálada hned změní!
A to jsme změnili jen barvy a doplňky...

Zkuste toto!
Pokuste se prostřít 
stůl v ženském stylu. 
Složte prostě spodní 
rohy ubrousku k sobě 
a do rýhy zasuňte mašli. 
Místo mašle můžete 
použít například také 
imitaci brože. 

Video 
Duni.com
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Udělejte si exotickou 
noc
Pokud chcete připravit scénu, na kterou vaši přátelé 

nikdy nezapomenou, pak sáhněte po exotice. 

Duni nabízí absolutně všechno, co potřebujete, abyste 

vytvořili atmosféru, po jaké toužíte.

Černá sloupcová 
svíčka dokonale ladí se 
skleněnými kuličkami. 
Banány vypadají nejlépe 
na banánovém listu. 
A tyto nádherné oranžové 
trvalky vypadají báječně 
se zelenými rostlinkami 
ve zvoncovém květináči.

Zkuste toto! Skládání ubrousků
1.  Založte spodní okraj směrem dozadu a ubrousek 

doprava.
2.  Přeložte horní polovinu nahoru.
3.  Přeložte obě horní vrstvy zprava doleva a vrstvy 

podržte prstem ve středu.
4.  Tuto polovinu otočte. Kroky 3 a 4 opakujte s levou 

stranou a ubrousek opět otočte.

5.  Obě horní vrstvy přeložte směrem dolů. 
6.  Přeložte oba horní konce dopředu a zasuňte 

do vzniklé klopy. Pak přeložte oba spodní rohy 
dopředu.

7. Ubrousek otočte.
8. A skládání je hotovo.

Video 
Duni.com
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Tato květina je obecně 
nazývána „Plamének. 
Vložte ji do vázy a lístky 
ji nastříkejte zlatou 
barvou pro dokonalou 
sváteční atmosféru. 
Utrhněte kousek 
ubrousku a použijte ho 
jako jmenovku!

Zkuste toto!

Dokonalá atmosféra 
nezná mezí
Jen vejdete do místnosti a už ucítíte vibrace vzdálených zemí 

a kultur z teplé zemitosti všude kolem vás. V tom okamžiku 

nebudete chtít být nikde jinde.Skládání ubrousků

1.  Ubrousek rozložte.
2.  Složte ho do harmoniky až ke 

středovému přehybu.
3.  Nyní ubrousek otočte a ještě 

jednou přeložte.
4.  Pak přeložte spodní rohy do 

středu.
5.  Špičku, kterou jste vytvořili, 

ohněte napůl směrem nahoru.
6.  Teď ji ohněte napůl směrem 

dolů.
7.  A nakonec založte ubrousek 

směrem k prostředku.
8. Hotové dílo.
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Dekorativní rostlina 
výrazně modré barvy v 
květináči s hlínou určitě 
vašim hostům vezme 
dech. Nezapomeňte na 
svíčky, bez nich by to 
nebylo ono!

Zkuste toto! Skládání ubrousků
Připravte si dva ubrousky v doplňkových barvách.
1.  Ubrousek přeložte napůl skladem nahoru. 
2.  Horní rohy zatočte dolů do kornoutů. 
3.  Spodní rohy složte k sobě a ubrousek postavte kolmo.
4.  Stejným postupem složte i druhý ubrousek a pak oba ubrousky do sebe 

zasuňte. A dílo je hotovo.
     
Podobného efektu lze dosáhnout i jedním ubrouskem – podívejte se 
na naše webové stránky.
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Rozsypte po stole 
růžové  lístky, 
vystřihněte z ubrousků 
srdíčka a položte je 
pod vázy s růžemi. 
Není to romantické?

Zkuste toto! Skládání ubrousků
1.  Rozložte ubrousek na obdélník.
2.  Levý spodní roh složte směrem 

do středu.
3.  Nyní ubrousek vypadá takto.
4.  Srolujte ubrousek do kornoutu 

počínaje pravou spodní stranou. 
Vršek kornoutu by měl být 
uprostřed ubrousku.

5.  Položte ubrousek na místo.
     

Chcete-li se cítit svobodní, 
buďte prostě sami sebou!
Kolekce Daydreamer je určena pro lidi, kteří si dokáží užít každého 

okamžiku života. Hravé a ženské prvky. Barvy jsou přírodní, teplé 

a uklidňující, ozdobné, smyslové, jemné, emocionální a romantické. 

Přímočará elegance – pro snílka ve vás. 

66 67



Prožijte svůj život naplno
Tento svět je svěží a pulzuje životem. Barvy se vracejí a zvýrazňují úpravu 
stolu. Uplatní se odstíny jako kiwi a korálová růžová. Fantaskní umělé 
materiály se sem hodí také. Život je k tomu, aby se prožil naplno.
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Skládání ubrousků
1.  Složte všechny čtyři rohy 

rozloženého ubrousku směrem 
do středu. 

2.  Udělejte totéž ještě jednou. 
3.  Pak ubrousek otočte.
4.  Ještě jednou složte jeho rohy 

do středu.

5.  Pak opatrně vytáhněte rohy zevnitř 
směrem dopředu. Tím vzniknou 
čtyři velké listy.

6.  Zbylé listy vytvoříte opatrným 
vytažením zbývajících rohů zevnitř 
směrem dopředu. 

    Růži položte na stůl.

Léto 
je doba ovoce
Zkombinujte pacifickou modř a barvu kiwi 

a zaručeně uspějete. Chtěli jste vytvořit 

atmosféru? Právě se stalo!

Co takhle jmenovka 
zastrčená v jablku? 
A svíčky Bolzano pro 
dokonalou atmosféru 
osvětlení.

Zkuste toto!

Video 
Duni.com
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Léto 
je také doba 
setkání pod širým nebem...

Způsob skládání ubrousků je popsán na straně 71.

Využijte všech výhod 
léta! Užívejte si zelené 
barvy nejen na zahradě 
– shromážděte mnoho 
různých odstínů zelené 
a připravte báječnou 
hostinu pod širým 
nebem. Tak málo stačí, 
abyste se cítili jako 
v ráji...

Zkuste toto!

Video 
Duni.com
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Silikonové svícny 
„Moody” nejen vypadají 
krásně, navíc se o ně 
nepopálíte – a jsou 
nehořlavé. Cik-cak 
složený ubrousek 
dotvoří celkovou 
atmosféru.

Zkuste toto!

Vaše oslava narozenin
Zorganizujte nejkrásnější oslavu narozenin ve vašem 

životě. Je to mnohem snazší, než si myslíte. 

Duni vám to umožní. 

1.  Přeložte ubrousek 
na polovinu.

2.  Pak ho úplně rozložte. 
Vytvoří se čtyři postranní 
sklady. Přeložte horní 
a spodní polovinu do 
středu podle vytvořených 
skladů. 

3.  Přeložte horní polovinu 
na spodní polovinu. 

4.  Pak přeložte levou stranu 
na pravou stranu.

5.  Roztáhněte trochu 4 otvory 
mezi sklady prsty. Celé dílo 
položte na stůl.

Skládání ubrousků

Video 
Duni.com
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Jedna gerbera ve váze, 
ubrousky a ubrusy – 
všechno v jedné barvě 
- žluté.
Dejte na stůl naše 
starobylé žluté 
svíčky Antique a i za 
zamračeného dne vám 
doma vysvitne slunce!

Zkuste toto! Skládání ubrousků
1.  Ubrousek úplně rozložte. 
2.  Přeložte ho jednou napůl.
3.  Pravý horní roh ohněte ke 

středu.

4.  Složte pravou stranu podél 
středu.

5.  Uchopte ubrousek za pravý 
horní roh a postavte na stůl.

Dejte mu správný tvar kornoutu. 
Prostřený stůl se zcela změní, 
když ho ozdobíte jinými květinami 
a svícemi. Zkuste to!

Tolik slunce...
”Tolik slunce jste ve městě ještě 

neviděli. Podívejte se. Ó!”
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Video 
Duni.com

1.  Ubrousek rozložte na obdélník. 
Složte levou stranu do středu. 

2.  Pak složte do středu také pravou 
stranu.

3.  Zasuňte pravou polovinu do levé. 
A dílo je hotovo.

Skládání ubrousků

Čistá, průzračná, volně se dýchá
Při používání naší kolekce Facets of Purism bude vaším průvodcem 

sama příroda. Čisté linie a přirozené struktury. 

Organické odstíny bílé, šedé, černé a dřevěné. Diskrétní potisky 

inspirované přírodou: čisté, svěží a vzdušné.

Co se hodí lépe 
k čistému octu a oleji 
než zelená svíčka Duni?

Zkuste toto!
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Další nápady a inspiraci naleznete na stránkách
www.duni.com


