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ČTEČKA
S WI-FI
Elektronická čtečka knih eReading.cz First
Edition se zabudovanou Wi-Fi umožňuje přímé stahování českého obsahu přes portál
eReading.cz odkudkoliv na světě, takže ke
kupování e-knih už není třeba počítač s internetem. Kromě toho čtečka, která podporuje např. formáty DOC, EPUB, FB2, HTML,
PDB, PDF, TXT, umožňuje nahrávat vlastní
soubory. Můžete přes ni poslouchat i audio
knihy a hudbu ve formátu MP3. EReading.cz
First Edition má Pearl Ink displej (elektronický
papír) s úhlopříčkou 15 cm s rozlišením 800
x 600 bodů. V ceně 3499 Kč dostanete ještě
2 GB paměti a sluchátka a příjemný bonus
v podobě tří knih a kredit 200 Kč pro první nákupy elektronických knížek. Prodávají prodejny Euronics a internetové obchody, např.
www.eProton.cz.

ÚSPORNÁ ROLETA
Použitím dvojitě plisované rolety FHC od společnosti VELUX lze v zimě snížit úniky
tepla z interiéru až o 34 %. Roleta v sobě snoubí elegantní vzhled plisování s tepelně izolačními vlastnostmi hliníkové fólie umístěné na vnitřní straně dvojitého
plisé. Instaluje se na vnitřní stranu střešního okna a ovládá se pomocí spodní a
horní lišty. Roleta FHC dovoluje přistínění i úplné zatemnění a lze ji nastavit do jakékoli polohy na okně. Cena od 2290 Kč, vybírat můžete z devíti barevných provedení. www.velux.cz

MĚKOUČKÉ
PŘISTÁNÍ
Krkonošská rodinná firma Grund, která má ve
výrobě koupelnových předložek více než dvacetiletou zkušenost, uvádí novou kolekci pro
rok 2012 – 2013. Předložky jsou vhodné pro
všechny typy koupelnových podlah včetně
těch vytápěných. Bezpečnost pohybu po nich
zaručuje speciální latexový nátěr na spodní
straně, který způsobuje jejich přilnavost k podlaze. Proč si tedy nedopřát po výstupu z vany
či sprchy to nejměkčí „přistání“? Vzhledem
k množství tvarů, barevných kombinací a vzorů si vybere každý. Ceny od 519 Kč, předložky je možné prát v pračce.
www.grund.cz
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PSÍ POSTÝLKA
Firma JELÍNEK – výrobce zdravotních matrací a nábytku z masivu myslí ve svém výrobním programu i na pejsky. Nabízí speciální postýlky a pelíšky z bukového dřeva (v levnější variantě
z březové překližky) s nastavitelnou výškou lehací plochy, a to
v různých velikostech a modifikacích. Do postýlky i pelíšku lze
zakoupit také matraci z kvalitní PUR pěny, nebo z tzv. líné pěny
TERMOPUR. Každá matrace má obal z prodyšného a nepropustného materiálu. Zákazníci si mohou na matraci přikoupit
ještě další snímatelný potah, který se dá prát při 95 °C. Tel. číslo
zákaznického servisu je 571 759 810-11.
www.jelinek.eu

SPOLEHLIVÁ
KERAMIKA
Kuchyňské dřezy z keramiky jsou velmi kvalitní, neodřou se, i po
letech vypadají jako nové, vydrží teplotní šoky a velmi dobře se
udržují v čistotě. Barviva z ovoce a jiných potravin nezanechávají na glazuře stopy. Díky těmto vlastnostem a také širokému
výběru velikostí, tvarů a barev se keramické dřezy uplatní
v každé kuchyni. Univerzálním modelem vhodným do moderní
i venkovské kuchyně je Mera 57 – dřez bez odkapové plochy
s mimořádně velkou vaničkou o rozměrech téměř 50 x 40 cm.
Do ní se vejde každý pekáč, plech nebo zapékací mísa. Stojí
13 980 Kč. A existuje i varianta s odkapovou plochou.
www.drezyzkeramiky.cz, www.systemceram.cz

PROTI VLHKOSTI VZDUCHU
Odvlhčovač Spontex patří k nové generaci odvlhčovačů, které nemají nádržku, z níž by bylo potřeba zachycenou vodu vylévat. Obsahuje absorpční náplň, která pohlcuje okolní vlhkost a tu přemění na gel, který vyhodíte. Jedna náplň vydrží až 8 týdnů podle míry vlhkosti a okolní teploty. Spontex Odvlhčovač koupíte v Intersparu i v běžné obchodní síti. Se dvěma náhradními náplněmi stojí
zhruba 99 Kč, dva kusy náhradní náplně asi 59 Kč.
www.spontex.com

SÁLAVÉ
PANELY
DÁTE SI ČAJ?
U rychlovarných konvic jsme si zvykli na jejich obvyklý
štíhlý, sloupovitý, ryze funkční tvar. Do chat a chalup
se ale bude stylově více hodit keramická rychlovarná
konvice Hyundai VKC 751 nebo 748 tradičního vzhledu. Vybrat si můžete buď s potiskem modrých kvítků
nebo drobných růžiček. Konvici s objemem 1 litr koupíte v internetových obchodech, např. www.electrohall.cz přibližně za 999 Kč.

Skleněné topné panely Fenix se přidělávají na zeď pomocí hmoždinek a potom se
zapojí do zásuvky na 230 V.
Interiér vyhřívají infračerveným zářením, které neohřívá
vzduch, ale okolní stěny, povrch lidského těla i nábytku.
Na teplých zdech se nesráží voda, ani se na nich netvoří plíseň. Nedochází
k cirkulaci a vysoušení vzduchu, ani k víření prachu v místnosti. Vyhřáté zdi
způsobují, že se v interiéru cítíme dobře i při nižší teplotě. Topné panely Fenix koupíte v prodejnách SIKO KOUPELNY od 8690 Kč.
www.siko.cz
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DO PŘÍRODY
„NA OSTRO“
Kapesní brousek Vulkanus se vejde do kapsy, takže si pohodlně naostříte nůž, otupený
například ořezáváním větví na ohýnek. Broušení i stahování se odehrává v patentovaném
pružném systému, vyrobeném z vysoce kvalitních materiálů, což zaručuje dlouhou životnost ostřiče. Naostříte s ním jak hladké, tak

zoubkované nože. Potěší každého myslivce,
rybáře, lesáka i zálesáka... Stejně kvalitní ostřiče nabízí firma EXPAL i pro domácnost.
www.expal@cz

BARVY LÉČÍ
A zlepšují náladu a mají další pozitivní vliv. Pořiďte si proto do kuchyně třeba toustovač
nebo rychlovarnou konvici z nové řady Kenwood Boutique v jedné z pěti zářivě barevných provedení či kuchyňský robot Stripes
s proužkovanou, barevně lakovanou hlavou.
Toustovač má nástavec pro rozpékání pečiva
a umožňuje kontrolu toastu kdykoliv během
opékání, konvice nabízí objem 1 litr a robot má
ve výbavě hák na tuhá těsta, lopatku na lehká
těsta a metlu na šlehání krémů. Na MALL.CZ
koupíte toustovač a konvici za 1790 Kč, robot
za 9990 Kč.
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IZOLACE PROTI PLÍSNÍM
Izolace MAGMARELAX® ECO je revoluční izolací, jejíž výrobce IP POLNÁ klade důraz na ekologii a v tomto ohledu nastavuje vyšší laťku na trhu izolačních materiálů.
Izolace obsahuje pouze přírodní pojiva. Je příjemná na dotyk, nezapáchá a má nízkou prašnost. Je nehořlavá, nesléhá a odolává plísním i vlhkosti. MAGMARELAX® ECO
je vhodná pro zateplování podlah na půdě; k jejímu nafoukání stačí jen několik otvorů.
Aplikace je hotová během 3 až 5 hodin. Lze ji foukat i na otevřené plochy. Úspora až
30 % tepla!
www.ippolna.cz.

KOUŘOVOD
JAKO NOVÝ
K nátěrům kouřovodu, který může ztratit
svou hezkou stříbrnou barvu, je určena
stříbřenka. Ta od firmy Colorlak je ve spreji a je určena nejen na povrchovou úpravu kouřovodů, ale i dalších kovových předmětů, vystavených teplotám do 500 °C,
např. výfukového potrubí automobilů, plotýnek, vařičů, dvířek od kamen apod. K docílení pěkného povrchu opravovaného
předmětu jsou nutné 1 až 2 jemné křížové nástřiky v intervalu 30 – 60 minut na
předem připravený čistý odmaštěný kov.
Stříbřenka zasychá při normální teplotě,
ale konečných užitných vlastností dosáhne až po vypálení. Stříbřenku silikonovou A 3148 koupíte v obchodech s barvami a laky.
www.colorlak.cz

