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bývanie

Za nábytkom do Popradu
Rakúsky predajca nábytku skupiny kika/Leiner otvoril 9. augusta novú predajňu 
v Poprade. S predajnou plochou 3 500 m2 sa tak zaradil medzi najväčšie 
obchody s nábytkom v meste i širšom okolí. Po Bratislave a Košiciach je to 
už tretí obchodný dom kika na Slovensku, ktorý ponúka široký sortiment 
produktov z oblasti nábytku, doplnkov a bytového textilu. Časť z nich je domácej 
výroby – dobrá spolupráca s lokálnymi výrobcami a dodávateľmi je zárukou 

širokej škály atraktívnych 
produktov. „Pre našich 
zákazníkov máme pripravený 
skvelý program a okrem 
toho na nich čakajú úžasné 
otváracie ceny. Každý si 
tu nájde to svoje,“ hovorí 
Stanislav Matej, vedúci 
obchodného domu kika 
Poprad, podľa ktorého 
má rozhodujúci podiel na 
úspechu obchodného domu 
s nábytkom trend neustáleho 
rastu, tradícia, stabilita, 
a najmä starostlivosť 
o zákazníka.

Pohodlné 
rozmrazovanie
Nové truhlicové mrazničky Whirlpool 
s technológiou 6. zmysel™ sú 
vybavené praktickým systémom Stop 
Frost na mimoriadne jednoduché 
rozmrazovanie – vznikajúca námraza sa 
automaticky zhromažďuje v špeciálnej 
odnímateľnej nádržke, ktorá je 
umiestnená na dverách mrazničky. Tú 

stačí raz za dva mesiace vymyť pod tečúcou vodou. Vďaka novému systému sa 
tvorba námrazy zníži až o 50 %. Toto šikovné riešenie nájdete v novom modeli 
truhlicovej mrazničky WHE 31352 F s objemom až 315 litrov, ktorá ponúka 
úspornú energetickú triedu A++, elektronické ovládanie a tri praktické koše na 
ešte lepší prehľad o skladovaných potravinách. Dostupná je za maloobchodnú 
cenu 517 €.
www.whirlpool.sk

Exkluzívny materiál s názvom Lumera, 
ktorý vyvinula spoločnosť Sattler, najväčší 
svetový výrobca látok na markízy, je utkaný 
z vlákna CBA – toto označenie znamená 
Clear Brilliant Acrylic a vystihuje výhody 
špeciálneho vlákna, ktoré je úplne hladké. 
Vďaka tomu má látka vysoko nepriepustný 
povrch, na ktorom sa nezachytávajú nečistoty. 
Typické sú pre ňu žiarivé a mimoriadne stále 
farby. Ochranu pred znečistením ešte zlepšuje 
kombinácia s TEXgard-Easy Clean Finish 
– štúdia rakúskeho inštitútu ÖTI (Inštitút 
pre ekológiu, techniku a inovácie) potvrdila, 
že na takejto textílii sa zadržiava o 50 % 
menej nečistôt ako na bežných materiáloch 
na markízy. Okrem nových vlastností má 
Lumera, samozrejme, aj štandardné kvality 
materiálov na vonkajšie použitie, ako je 
ochrana proti UV a slnečnému žiareniu, 
farebná stálosť a odolnosť proti nepriazni 
počasia. Kolekciu látok Lumera nájdete 
výhradne v ponuke spoločnosti K-system.

Markízy, 
ktoré žiaria 
farbami


