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NedÄ›le, 02 Å™Ã-jen 2011

NepatÅ™íte zrovna mezi zruÄ•né kreslíÅ™e a rádi byste ozdobili svou zeÄ• Ä•i nábytek pÄ›kným motivem? Nebaví Vás uÅ¾ bí
stÄ›ny? Do malování se Vám nechce? Anebo touÅ¾íte po okamÅ¾ité zmÄ›nÄ› a v podstatÄ› bez práce? Pro Vás
v&scaron;echny by mohly být nejvhodnÄ›j&scaron;ím Å™e&scaron;ením samolepící dekorace!

Moderní design bÄ›hem chvíle zmÄ›ní prostor k nepoznání! Objevte i Vy jejich kouzlo a mnohostranné pouÅ¾ití! Firma
Hornschuch Cs roz&scaron;íÅ™ila svou kolekci dekorací designové série s názvem deco Spirit o zcela nové vzory.
Originální dekory jsou vhodné k ozdobÄ› ve&scaron;kerých hladkých ploch (dveÅ™e, skÅ™ínÄ›, atp.). Díky modernímu designu
bÄ›hem chvíle zmÄ›ní prostor k nepoznání.
Lze je opakovanÄ› pouÅ¾ívat, jednodu&scaron;e se nalepí a zase odlepí. Díky
speciálnímu lepidlu ani pÅ™i pÅ™elepování nepo&scaron;kodíte podkladovou plochu. Vybírat mÅ¯Å¾ete z rÅ¯zných vzorÅ¯ - ja
jsou kvÄ›tinové, geometrické, zvíÅ™ecí, dÄ›tské a z mnoha dal&scaron;ích. Velkoplo&scaron;né samolepky deco Spirit nabízejí
atraktivní a dynamické motivy, snadno se aplikují, a umoÅ¾ní okamÅ¾itou zmÄ›nu s maximálním efektem.
Snad toto
v&scaron;e pÅ™ispÄ›lo k tomu, Å¾e se staly velkým hitem nejen u nás, ale po celé EvropÄ›. Pláty samolepek jsou nejbÄ›Å¾nÄ
velikosti 65 na 85 cm a obsahují i nÄ›kolik typovÄ› stejných motivÅ¯, které se dají pouÅ¾ít i jednotlivÄ›. StaÄ•í jen sejmout libovo
motiv z plátu a aplikovat dle na&scaron;eho vkusu - aÅ¥ jiÅ¾ na stÄ›nu, Ä•i na nábytek.
MoÅ¾ná Vás zaujmou motivy
postav; vÄ›t&scaron;inou jde o siluety v Ä•erné barvÄ›, které po aplikaci na stÄ›ny Ä•i nábytek zaujmou na první pohled.
Zvlá&scaron;tÄ› vtipnÄ› vypadají postavy hudebníkÅ¯ a &bdquo;paÅ™menÅ¯&ldquo;, které jistÄ› upoutají zejména mlad&scaron
generaci. V nabídce jsou i samolepky v Å¾ivotní velikosti postav. Pro romantiky bychom doporuÄ•ili ozvlá&scaron;tnit prostor
kvÄ›tinovými Ä•i rostlinnými motivy, které se vyrábÄ›jí v rÅ¯zných barvách i variacích.
PÅ™i aplikaci doporuÄ•ujeme pouÅ¾í
motivu na nábytek a z nÄ›j pak pokraÄ•ovat i na stÄ›nu. Výsledný efekt je velmi originální a zaruÄ•enÄ› pÅ™itáhne pozornost
Va&scaron;ich náv&scaron;tÄ›v. Jednotlivé kvÄ›tiny se dají pouÅ¾ít i na dlaÅ¾diÄ•ky v koupelnÄ› Ä•i na kuchyÅˆské lince.
pÅ™ipraveno rovnÄ›Å¾ mnoÅ¾ství motivÅ¯. Pro nejmen&scaron;í je na výbÄ›r z oblíbených motivÅ¯ s krteÄ•kem, dále z autíÄ•e
zoologické zahrady, exotických Ä•i bÄ›Å¾ných domácích zvíÅ™átek, z lodiÄ•ek a vodního svÄ›ta, dinosaurÅ¯...
V&scaron;e
barevné, veselé a roztomilé, jak to mají dÄ›ti rády.
Pro ty star&scaron;í dÄ›ti je u hotových dekorÅ¯ pÅ™ipraveno
modernÄ›j&scaron;í pojetí: ve stylu graffiti, napÅ™íklad s nápisy Princess Ä•i Make noise. TeenageÅ™i si mohou vybrat z motivÅ
skate, snowboard, kol Ä•i rÅ¯zných známých znaÄ•ek typu Vehicle a Represent.
Na výbÄ›r jsou i dal&scaron;í výrobky, který
mÅ¯Å¾eme celou promÄ›nu pokojíÄ•ku dotvoÅ™it &ndash; nálepky, pÄ›nové figurky, bordury, metry, magnetky, prostírání,
korkové podloÅ¾ky, úloÅ¾né ko&scaron;e a krabice, fototapety apod.
Samolepicí fólie zakoupíte v Å™etezcích Globus,
Hornbach, Bauhaus, ve specializovaných prodejnách s tapetami, v papírnictvích a internetových obchodech.
STAÅ‡TE SE
NA&Scaron;IMI FANOU&Scaron;KY na http://www.facebook.com/! UÄ•init tak mÅ¯Å¾ete kliknutím na následující odkaz a
zvolení buttonu &bdquo;To se mi líbí&ldquo;!
Inspirujte se na: http://www.hornschuch.cz/ SoutÄ›Å¾te s HORNSCHUCHem CS o krásné, originální dárky! A o jaké
ceny se jedná? Nechte se pÅ™ekvapit! Sledujte Kudlanku a v nejbliÅ¾&scaron;ích dnech se to dozvíte! SoutÄ›Å¾ trvá celý Å
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