Komerční aktuality

SVÍTIDLA
S PODÍLEM RUČNÍ PRÁCE
Společnost BB design nabízí klasická
i moderní designová svítidla s vysokým
podílem ruční práce (ruční broušení křišťálu
a foukání skla). Všechna svítidla, ať už stropní,
stojací, stolní, nebo nástěnná, se svým
vzhledem vymykají běžné produkci, navíc
vynikají velmi dobrým poměrem kvality
a příznivé ceny. V případě zájmu o montáž
lze objednat služby technika. Zároveň je
zajištěn nejen záruční, ale i pozáruční ser vis.
Dokoupit se dá též speciální sprej, usnadňující
údržbu křišťálového lustru. Svítidla je možné
objednat přes e-shop nebo koupit na jedné
z prodejen v Praze či v Třebíči. Na stránkách
e-shopu najdete nejen obrázky produktů, ale
i některé realizace přímo u zákazníků doma.
Na snímku svítidlo Wave z ručně broušeného
křišťálového skla (75 x 30 x 65 cm),
podstava je z nerezové oceli, světelný zdroj
6x žárovka GU10. Cena 7 199 Kč..
E-shop: www.brezinadeign.eu

ČMSS ZLEVNILA ÚVĚRY NA BYDLENÍ O 0,8 PROCENTNÍHO BODU
Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) přináší s účinností od 1. července 2016 nový tarif Aktiv, který výrazně
zlevňuje řádné úvěry. Související pokles spořicí složky bude ČMSS kompenzovat bonusy pro pravidelné střadatele.
S novým tarifem tak mohou klienti získat úvěr za 3,5 %, přičemž výnos ze spoření zůstane nejvyšší mezi zabezpečenými produkty na trhu. „Výhodou úvěru od stavební spořitelny je, že nabízíme klientům jistotu dlouhodobé garance úrokové
sazby. Zájemci o úvěr tak vědí, že u nás získají nezajištěný úvěr se sazbou 3,5 % třeba i po roce 2020. Dá se očekávat,
že úrokové sazby v ekonomice mezitím začnou růst a takováto sazba bude ještě atraktivnější než nyní,“ uvádí místopředseda představenstva ČMSS Manfred Koller. S novým balíčkem Aktiv dochází i k úpravě meziúvěrů tak, aby úroková
sazba a další podmínky meziúvěru odrážely dlouhodobý vztah s klientem. „Čím více a déle bude klient spořit, tím výhodnější podmínky získá – bude mít lepší úrokovou sazbu, nižší poplatek za zpracování meziúvěru nebo bude moci
čerpat vyšší nezajištěnou částku,“ dodává Manfred Koller. www.cmss.cz
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&
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KAMNA
S NEJDOKONALEJŠÍM
SPALOVÁNÍM
Minimalistický design norských litinových
kamen Jo/ tul F 305 se snoubí s praktičností
a funkčností. Hlavním poznávacím
znamením této řady jsou čisté nadčasové
linie, prostorné topeniště a velké prosklení
dvířek, které poskytuje úchvatný pohled na
oheň. Optimálního spalování lze docílit i při
nízkém výkonu s úsporou až 40 % dřeva.
Model stojí na elegantních nožkách či
praktickém podstavci s úložným prostorem
na dřevo. Více na www.jotul.cz..
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ČISTÁ PODLAHA
Kdo by nechtěl mít tak čistou podlahu, aby se z ní
dalo i jíst! U dřevěných podlah to není tak jednoduché
jako třeba u linolea, které jednoduše umyjete. Dřevo
chce speciální čističe. Nový Alex Extra Protection na
dřevo čistí i chrání dřevěné podlahy včetně těch
choulostivých. Navíc zabraňuje vysychání, které má
za následek vznik spár mezi prkny nebo parketami,
a vytvář í na povrchu ochranu proti vlhkosti a skvrnám.
Lanolin, obsažený v př ípravku, obnovuje vlastnosti,
které dřevo ztrácí opotřebováním a časem. Alex Extra
Protection také využijete i na jiné dřevěné povrchy, jako
jsou rámy oken, nábytek apod. www.marcacz.cz

www.casopisdomov.cz

