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Únor je za námi, a pro kaÅ¾dého, kdo by si chtÄ›l zvelebit své hnízdeÄ•ko, máme pár tipÅ¯ - tapetování, malování, výmÄ›na
nebo renovace nábytku, &scaron;etÅ™ení...zkrátka pár rad na zkrá&scaron;lování a zútulÅˆování va&scaron;ich bytÅ¯ i
domeÄ•kÅ¯. PÅ™iná&scaron;íme vám proto novou soutÄ›Å¾, která vám mnohé poradí a tÄ›m &scaron;Å¥astným i pÅ™inese.
Pokud zrovna nepatÅ™íte mezi zruÄ•né kreslíÅ™e a rádi byste ozdobili svou zeÄ• Ä•i nábytek pÄ›kným motivem, mÅ¯Å¾
vypomoci samolepkami. Moderní design bÄ›hem chvíle zmÄ›ní prostor k nepoznání! Firma HORNSCHUCH CS
roz&scaron;íÅ™ila svou kolekci dekorací o novou designovou sérii s názvem d-c-fix Spirit.
Originální dekory mÅ¯Å¾ete pouÅ
na stÄ›ny, sklo, dlaÅ¾diÄ•ky, plast, kov, na v&scaron;e, co má hladký povrch. Vybírat mÅ¯Å¾ete je pÅ™edev&scaron;ím z kvÄ›
nebo geometrických vzorÅ¯, z ornamentÅ¯, z rÅ¯zných typÅ¯ siluet a také z nových dÄ›tských motivÅ¯.
Samolepicí dekorace l
pouÅ¾ívat opakovanÄ›, jednodu&scaron;e se nalepí a zase odlepí. Díky speciálnímu lepidlu i pÅ™i pÅ™elepování
nepo&scaron;kodí podkladovou plochu.
Hornschuch s.r.o. nabízí mnoho vychytávek, kterými si mÅ¯Å¾ete vá&scaron;
byteÄ•ek, dÅ¯m, Ä•i pokojík zútulnit, zkulturnit, mÅ¯Å¾ete jimi u&scaron;etÅ™it Ä•i obdarovat své blízké. SpoleÄ•nost Hornschuc
má velmi &scaron;iroký sortiment, díky kterému mÅ¯Å¾ete zmÄ›nit vá&scaron; byt k nepoznání - od samolepicích folií k
pÅ™emÄ›nÄ› nábytku Ä•i stÄ›n, pÅ™es nálepky na notebook, aÅ¾ po energeticky úspornou nebo protisluneÄ•ní folii na sklo.
Hornschuch samozÅ™ejmÄ› nezapomíná ani na nejmen&scaron;í, jimÅ¾ jsou urÄ•eny dÄ›tské dekorace, krásné korkové
podloÅ¾ky s jedineÄ•nými obrázky, dÄ›tský dÅ™evený nábytek nebo roztomilé prostírání a mnoho dal&scaron;ího.
D
Vám rádi pÅ™edstavili novinku, díky níÅ¾ mÅ¯Å¾ete u&scaron;etÅ™it peníze a zabránit úniku tepla. SpoleÄ•nost HORNSCHU
CS vám nabízí úspornou energetickou fólii na sklo, která zabraÅˆuje tepelným ztrátám pÅ™es okna. Jedná se o samolepicí
fólii, jejíÅ¾ aplikace je jednoduchá a zvládnete ji v nÄ›kolika krocích. RozmÄ›r fólie 90x200 cm.
Vlastnosti fólie byly testovány
TÜV SÜD: - sníÅ¾í tepelné ztráty aÅ¾ o 65%- uspoÅ™í aÅ¾ 20% nákladÅ¯ na vytápÄ›ní- zachytí 95% UV záÅ™ení- svÄ›telná
propustnost 70% - neomezuje výhled ven
To v&scaron;e a mnohem více vás Ä•eká na www.hornschuch.cz, www.dcfix
a www.teplaokna.cz . Sortiment firmy HORNSCHUCH CS zakoupíte v Å™etÄ›zcích Globus, Hornbach, Bauhaus, OBI, ve
specializovaných prodejnách s tapetami, v papírnictvích a internetových obchodech, ale také v e-shopu firmy
HORNSCHUCH CS www.d-c-fix.cz , kde mÅ¯Å¾ete v tÄ›chto studených mÄ›sících objednávat z pohodlí va&scaron;eho
domova. PÅ™ejeme vám pÅ™íjemné a klidné proÅ¾ití nejstudenÄ›j&scaron;ích mÄ›sícÅ¯ bez nachlazení,HORNSCHUCH CS
s r.o.
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