PB aktuálně
velký výběr obkladů
Hledáte obklady do koupelny, kuchyně nebo
třeba k bazénu? společnost Mejsnar nabízí
široký sortiment kvalitních keramických
obkladů a dlažeb do interiéru i exteriéru
od ověřených dodavatelů. Zkušení odborníci
navrhnou řešení na míru, vytvoří zdarma
i grafický 3d návrh, abyste si dokázali
představit, jak budou vybrané obklady
a dlažba ve vaší koupelně vypadat. Právě
probíhá velký výprodej skladových zásob – až
40% sleva na vybrané dlažby, zejména formáty
60 x 60 cm a dlažby v imitaci dřeva. více
na www.obklady-mejsnar.prodej.net

IkonIcké
a nadčasové
Představujeme vám stearns & Foster. každý
detail těchto postelí a matrací je dokonalý,
každá část precizně zpracovaná. design,
který se vyvíjí již více než 165 let, vám přinese
dlouhotrvající komfort a pohodlí pokaždé, když
si lehnete. výrobu ve stearns & Foster svěřují
jen těm nejzručnějším. každá matrace je
vyráběna ručně a je podepsána řemeslníkem,
který ji vyráběl. Používají se na ni jen ty nejlepší
materiály, jako kašmír, hedvábí, bavlna nebo
vlna. ať už si pořídíte celou postel, nebo
pouze matraci, zažijete neopakovatelný pocit
pramenící ze spojení nejnovějších technologií
a desítek let tradičního amerického designu.
více o postelích a matracích stearns & Foster
najdete na www.prospanek.cz/sf
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aby bylo doMa HeZky
Prostřít jídelní stůl stylově, není jen tak... Tato
inspirace je sice z dalekých krajů, ale své kouzlo
rozhodně má. všechno nádobí je keramické
s originální glazurou. ceny od 24,90 kč (sklenice)
do 129,90 kč (váza). I ložnici si můžete stylově
vyladit – výrazné povlečení na jednolůžko ze 100%
bavlny zahřeje a potěší zároveň. stojí 369 kč, váza
129,90 kč, rámeček 209 kč a svícen 49,90 kč.
vše je z nové kolekce F&F Home, více produktů
a seznam prodejen najdete na www.ffmoda.com/cz.

nádobí, kTeré
nesTárne
krása keramického nádobí emile Henry
spočívá ve spojení originality a ruční výroby
– každý kousek byl pečlivě zpracován,
byly použity pouze čistě přírodní materiály
neobsahující olovo, kadmium ani jiné těžké
kovy. díky unikátní technologii ceradon®je
glazura mimořádně odolná proti otlučení,
poškrábání, vyblednutí a také proti teplotním
šokům. navzdory pověstné křehkosti
keramiky je tak možné použít jeden kus
nádobí na všechny kuchyňské procesy
přesně dle potřeby – není tedy problém vložit
třeba zapékací mísu do rozpálené trouby
přímo z mrazáku a po upečení v ní i hotový
pokrm nakrájet a rovnou servírovat!
více v obchodech Potten & Pannen – staněk
a na e-shopu www.vasekuchyne.cz.

nakUPUJTe v klUbU
Znáte Westwing Home & living? v čechách působí od září. koncept internetového
nákupního klubu umožňuje nabízet denně nové výrobky s velkými slevami. Jednotlivé
prodejní kampaně trvají čtyři až pět dnů. Mladá společnost nakupuje výrobky od výrobce
až po ukončení dané prodejní kampaně v množství, jaké si objednají zájemci. Po kontrole
kvality je rovnou rozesílá svým zákazníkům, čímž výrazně šetří za skladovací prostory –
a k vám se vytoužená nádhera může dostat za cenu až o 70 % nižší než u konkurence.
U Westwing pořídíte nábytek, doplňky známých značek a interiérových návrhářů, ale také
výrobky malých rodinných firem z různých zemí. Zkušení nákupčí totiž pátrají po celém
světě. více na www.westwing.cz.

čtenářSká Soutěž
Milé čtenářky, milí čtenáři,
tentokrát se vám naší soutěží pokusíme zpříjemnit chladné podzimní dny. Pět z vás může
získat některou ze sad dvou espresso šálků od společnosti enTrada. stačí poslat
správnou odpověď na naši otázku a mít kapičku toho pověstného štěstí.
Soutěžní otázka:
nejnovější kolekce tapet tres tintas podzimu 2014 se jmenuje:
a) silk road b) revival c) sophie
Prodejny enTrada se specializují na španělský design. nabídku interiérových doplňků
v osobitém španělském designu a nábytku z přírodního dřeva Moycor
kompletuje tato značka autorskými designovými tapetami významné
španělské značky Tres Tintas. nakoupit můžete v prodejnách enTrada
v Praze-vršovicích v nc eden a v brně, Pekařská 52 nebo prostřednictvím
internetového obchodu – www.entrada.cz.
nápovědu najdete na www.tapety.entrada.cz/
Jak SPRáVně HRát?
1) odpověď formou sMs zašlete ve tvaru Pb*soUTeZ*11*PIsMeno odPovedI*vase JMeno a cela adresa na číslo 900 11 09 do 20. 11. 2014.
dodržujte přesně tvar sMs, nepoužívejte háčky, čárky!
2) Pokud se rozhodnete pro korespondenční lístek, pošlete ho na naši redakční adresu: Pěkné bydlení, Táborská 5, 140 00 Praha 4.
a nezapomeňte uvést vaši zpáteční adresu a kontaktní telefon.
službu zajišťuje barracuda bs, spol. s r. o., help@sms-souteze, infolinka: 222 360 360. Úplná pravidla na www.peknebydleni.cz. cena sMs: 9 kč vč. dPH.
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