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Ravasz, érzéki, türelmes, lakásának dísze a nappali

Április
a Bika
hónapja

A Bika számára fontos a külcsín, ezért otthonának azon részét, ahol
a legtöbben megfordulnak, nagy gonddal rendezi be. A nappali
többfunkciós, hiszen itt fogadja a vendégeket, lehet, hogy egybe
van nyitva a konyhával és az étkezővel.
Meleg színekkel meghittséget teremt, amivel olyan érzetet
kelt, hogy lakásának legintimebb részébe vezeti be látogatóját.
A buja vöröset – ami a Bika egyik kedvence – tompítani érdemes
a barna nyugodtságával, például a szekrények, a polcok vagy a

Lételeme a vezetés és az uralkodás, környezete önként és dalolva

padló tekintetében.

hajt fejet előtte. A Bikára nem lehet nem felnézni, élvezi, és el is

A berendezés a klasszikus és a modern stílus elemeit ötvözi.

várja a csodálatot. Körültekintően választja meg barátait, hogy

Minden bútordarab, díszítőelem, tárgy értéket képvisel, amely

abból véletlenül se származhasson kára. Rengetegen ismerik, és

nemcsak szemet gyönyörködtető, de egyben befektetés is.

ő is mindenkit ismer, aki számít, de csak egy-két embert enged

A Bika gyűjtő, szívesen fekteti pénzét festményekbe, antik

igazán közel magához. Kitűnő kapcsolatot tart fent befolyásos

órákba vagy bármibe, ami szerinte hosszú távon megéri.

egyénekkel. Remek emberismerő. Bízik saját intelligenciájában,

Határozottan állítja, hogy szereti a legmodernebb dolgokat,

ezért csak ritkán fogadja el más véleményét, ha döntött, akkor

de a bútorok tekintetében inkább marad a klasszikus formáknál,

amellett kitart. Látja a világnak azt a részét, amit szükséges, nem

becsempészve némi keleti hatást. Nappalijában ragaszkodik a

ábrándos, keményen gyakorlatias. Szerelemben is csodálatot vár

kényelmes nagy kanapé és fotel összeállításhoz.

el partnerétől, cserébe odaadja szívét, de nem feltétlen hűségét.

Szeret otthon lenni és otthon szórakozni. A hatalmas televízió

Munkában ambíciózus, a legmagasabbra tör. Legfőbb célja a pénz-

a nappali központi helyén áll.

keresés, az anyagi biztonság többszörös megteremtése. Szeret

Kedvenc tárgyai

költeni értékes tárgyakra, ebben nem fukarkodik.

Aranyozott tükör, televízió és házi mozi, intarziás étkezőasztal,
bőrkanapé, organza függöny, bárszekrény.
Ideális lakóhely
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Ásványa, köve

Társasház a külvárosban, nyugodt, csendes környéken.

Smaragd: növeli a vonzerőt
Rózsakvarc: folyamatos

Az Ikrek csillagjegyűekkel folytatjuk!

erőnlétet ad
Türkiz: az általános
vidámságért

Színe
Fekete, barna,
bordó, vérvörös,
kék, arany

nívósarok
Andante – Modell Nero. Kanizsa Trend Kft. 8800 Nagykanizsa,
Szemere u. 4., info@kanizsatrend.hu, www.andante.hu
Vörös kanapé BoConcept. www.boconcept.hu
Televíziókomód és vázák Geli Lakberendezési Ház. 1028 Budapest, Kővári u. 1-7., tel.: 1/275 7779, www.gelibutor.hu
Aranyszínű sakkészlet, Buddha, tükör, kép, mécsestartók KARE
Budapest. 1077 Bp., Király u. 43-45., www.kare-budapest.hu
Cape Cod étkező Quattro Mobili. www.qmsbutor.hu
Tapéta Color Tapéta. 1191 Bp., Üllői út 243., www.colortapeta.hu
Panasonic Viera televízió. www.panasonic.hu
Perzsaszőnyeg Heriz Galéria. MaxCity: 2045 Törökbálint,
Tópark u. 1/a, tel.: 23/428 770, www.herizgaleria.hu
VÅRLIKT szájjal fúvott üvegvázák IKEA. www.ikea.hu
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