Kudlanka

SOUTÄšÅ½TE O VELKÃ‰ CENY!
StÅ™eda, 25 leden 2012

Zima se s námi zatím moc nekamarádí, takÅ¾e zimních sportÅ¯ si uÅ¾ijeme letos asi málo. Tak co vyuÅ¾ít volný Ä•as jinak?
Vylep&scaron;it si doma své prostÅ™edí? PotÄ›&scaron;it nÄ›koho blízkého pÄ›kným dárkem? V kaÅ¾dém pÅ™ípadÄ› vám na
nejen plno nových nápadÅ¯, ale i moÅ¾nost nÄ›co hezkého a zajímavého vyhrát. A jako vÅ¾dy - staÄ•í jen párkrát kliknout,
tro&scaron;ku zapÅ™emý&scaron;let... A dárek vám pÅ™ijde po&scaron;tou! A NYNÍ UÅ½ ÄŒTÄšTE:

Va&scaron;ím úkolem v této soutÄ›Å¾i bude odpovÄ›dÄ›t správnÄ› na následující tÅ™i soutÄ›Å¾ní otázky. Poté budete za
losování o ceny, které budou tentokrát náhodnÄ› generovány z ve&scaron;kerého sortimentu firmy Hornschuch CS!
OdpovÄ›di na níÅ¾e uvedené otázky naleznete jako vÅ¾dy pÅ™ímo na stránkách firmy - www.hornschuch.cz.

1) Novou kolekci výrobkÅ¯ pro rok 2012 - pro dospÄ›lé - mÅ¯Å¾ete najít v sekci:
a) prostírání
b) plakáty
c) tapety
2) Novinka, která vám umoÅ¾ní vyzkou&scaron;et si i v pohodlí domova,
jak budou vámi vybrané tapety vypadat pÅ™ímo v místnosti, se nazývá:

a) Tapetový 3D klient b) Tapetový konfigurátor Rasch
c) Tapetový prÅ¯vodce bytem Cash

3) Doprava zdarma vás potÄ›&scaron;í pÅ™i objednávce od Ä•ástky:

a) 2.000,- b) 1.500,-c) 1.700,- Správné odpovÄ›di pro vás jistÄ› nebudou problémem; za&scaron;lete je proto vÄ•as na
adresu Kudlanky - redakce zavináÄ• kudlanka.cz. NezapomeÅˆte na své celé jméno a adresu. SOUTÄšÅ½ TRVÁ od 24. ledna
do 29. února 2012 fototapeta - vý&scaron;ka: 254 cm; &scaron;íÅ™ka: 183 cm
Firma HORNSCHUCH CS, spol. s r.o. (HCS) byla zaloÅ¾ena v roce 1992 jako dceÅ™inná spoleÄ•nost nÄ›mecké firmy
Konrad Hornschuch AG se sídlem ve Weissbachu a zaÄ•ala na Ä•eském trhu pÅ¯sobit jako velkoobchod se samolepicími
fóliemi d-c-fix, ubrusovinou a prostíráním. Výrobky mateÅ™ské firmy se postupnÄ› rozrostly o samolepicí podlahovou krytinu,
samolepicí bordury, koupelnovou metráÅ¾, obklady stÄ›n, protiskluzové podloÅ¾ky a novÄ› také o samolepicí dekorativní
obrázky a doplÅˆky.
K výrobkÅ¯m od mateÅ™ské firmy se postupnÄ› pÅ™iÅ™azovaly dal&scaron;í skupiny výrobkÅ¯ - papí
tapety spoleÄ•nosti RASCH, lepidla a tmely firmy PUFAS, fototapety a plakáty WIZZARD, dekoraÄ•ní dÄ›tské výrobky
belgické firmy DECOFUN, raufaser tapety a sklovláknité tapety VITRULAN. KromÄ› tohoto zboÅ¾í dováÅ¾eného z Evropy,
zaÅ™adila HCS do prodávaného sortimentu i výrobky z vlastního dovozu (korkové podloÅ¾ky, pÄ›nové figurky) a v roce 2005
je&scaron;tÄ› kolekci dekorativních nálepek s motivy Ä•eských veÄ•erníÄ•kÅ¯ a vlastních dÄ›tských motivÅ¯, vyrábÄ›ných v ÄŒR
exkluzivnÄ› pro HORNSCHUCH CS, spol. s r.o.. hodnÄ› &scaron;tÄ›stí pÅ™ejed@niela

http://www.kudlanka.cz
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