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Ferrari medzi 
„japonskými stenami“ 
Posuvné panelové steny F1 sú skutočným Ferrari medzi japonskými ste-
nami – charakterizuje ich čistý štýl a vysoká elegancia mechanizmu s rafi-
novane ukrytým uchytením panelov. Systém s vodiacou koľajnicou, ktorá 
získala mnohé medzinárodné ceny za dizajn, je výsledkom spolupráce 
nemeckého výrobcu s dizajnérom Frankom Greiserom. Špeciálne jazdce 
F1 umožňujú spustenie mechanizmu o 5 cm, aby sa doň dala bez prob-
lémov upevniť látka pomocou suchého zipsu. Pohyblivá časť sa potom 
jednoducho zacvakne naspäť do vodiaceho profilu. Pridaná kĺzavá vložka 
zo zadnej strany záťažového profilu navyše znižuje hluk pri náraze a po-
súvaní panelov. Na výber je viac ako 800 druhov látok a vďaka možnosti 
vzájomného prepojenia pomocou spojok je maximálna šírka panelovej 
steny neobmedzená. Čerešničkou na torte je matný lesk profilov s lakova-
ným povrchom so vzhľadom jemne brúseného hliníka alebo antikora.
www.kvalitnetienenie.sk

chuTNý NáPoj Pre 
deTi za výborNú ceNu
SodaStream ponúka systém na výrobu osviežu-
júcich sýtených nápojov, ktoré si deti vďaka 
jednoduchej príprave a vynikajúcej chuti 
určite obľúbia. Na výber je množstvo 
príchutí, no najlepšie sú pre ne sirupy 
z radu GoodnessforKids, pripravované 
z čistých ovocných štiav. Obsahujú 
vitamín C a nie sú v nich žiadne che-
mické prísady ako emulgátory, umelé 
konzervačné látky, sladidlá či farbivá. 
S takýmto pitným režimom navyše 
ušetríte – liter čerstvého ochuteného 
nápoja vyrobeného v prístroji 
SodaStream stojí približne 
1 €. Ak vám nie je ľahostajné, 
v akom prostredí budú vaše 
deti vyrastať, a chcete prispieť 
k ochrane planéty, buďte im 
príkladom. Jedným zo spôso-
bov je využívanie pitnej 
vody z vodovodu a pou-
žívanie čo najmenšieho 
počtu plastových fliaš. 
Jedna fľaša  SodaStream 
zvládne tri roky opa-
kovaného používania 
a uchráni tak planétu 
približne od 2 000 plasto-
vých fliaš.
www.sodastream.sk

Fľašu SodaStream môžete používať až tri roky,  
uchránite tak planétu približne od 2 000 plastových fliaš.
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