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Učaroval vám vintage štýl?
Novinkou oddelenia malého
nábytku je vintage lavica v bielej farbe
so zásuvkou, polstrovaným sedákom
a kovovou úchytkou. Lavica
má rozmery 72 × 42 × 38 cm.
www.moebelix.sk

Výmena kotla jednoduchšie
ako predtým

Vymeniť starý plynový kotol za nový kondenzačný alebo vybrať
vykurovanie do novostavby môže byť po novom oveľa ľahšie.
Umožňuje to nový rad stacionárnych kondenzačných kotlov
Medveď Condens značky Protherm s mimoriadne rýchlou
a jednoduchou inštaláciou. Kotol je mimoriadne vhodný na
výmenu do starších vykurovacích systémov. Vyrába sa
v štyroch verziách s výkonom od 18 do 48 kW. Využitím
kondenzačnej technológie šetrí náklady na spotrebu energie,
spĺňa prísne predpisy ErP a zaraďuje sa do triedy energetickej
účinnosti A.
www.protherm.sk

Bez káblov
a vreciek

Escura je moderná séria sprchov
ých diza jnových zásten od San
Swiss.
Dvere a pevné steny sú vyroben
é z bezpečnostného skla hrubéh
o 6 mm.
Moderný diza jn neobišiel ani úch
yty a pánty (tie sú zapustené do
vnútornej
strany skla, čo uľahčuje čistenie
). Ľahkej údržbe napomáha ant
iplaková
úprava skla Aquaperle. Tieto sprc
hové zásteny sa vyrábajú v štan
dardne j výške
2 000 mm, v šírke sú okrem štandar
du možné aj atypické rozmery.
K prednostiam
patria tiež dobrá stabilita a jedn
oduchá montáž. ww w.sanswiss.s
k
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Nový rad vysávačov LG
CordZero™ Handstick
ponúka pohodlné čistenie
a dlhotrvajúci sací výkon
vďaka novým technológiám.
Dual PowerPack™ je výmenná
lítium-iónová batéria
s prevádzkou až 60 minút pri
bežnom režime a 40 minút
pri plnom výkone. Duálna
funkcia znamená, že vysávač
možno využiť ako handstick
alebo ako odnímateľný ručný
vysávač. Štíhle dizajnové
telo, ľahké otáčanie hlavice
o 180° a vstavaná kefa robia
z domácich prác menej
nepríjemnú povinnosť.

 dizajn
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Fenix Slovensko, s. r. o.
Iliašska cesta 86, 974 05 Banská Bystrioca
fenix@fenix.sk, 0948 454 564
www.fenix.sk

Súťaž

Fenix Slovensko, s. r. o.
Iliašská cesta 86, 974 05 Banská Bystrica
fenix@fenix.sk, 0948 454 564
www.fenix.sk

Získajte elektrické vykurovanie
ZDARMA!

Uvažujete o elektrickom vykurovaní? Napíšte
nám prečo a jeden z vás získa vykurovanie
ZDARMA do miestnosti s rozlohou až 40 m2.
Ďalší piati z vás získajú zľavu 30 % na elektrické vykurovanie rodinného domu
od spoločnosti FENIX.
Vaše odpovede posielajte na adresu súťaž@jaga.sk najneskôr do 6. 9. 2016.
Nezabudnite pripojiť aj vaše kontaktné údaje.
Fotografie sú ilustračné, podmienky súťaže a mená výhercov nájdete na www.uss.sk.

