BUĎTE NA VALENTÝNA „SAMI“
NETRADIČNÍ TIP NA DÁREK PRO SVÁTEK ZAMILOVANÝCH V ROCE 2014

Ať už svátek sv. Valentýna slavíte, nebo ne, kolik večerů během roku strávíte se svým
milovaným protějškem u romantické večeře při svíčkách? Neberte proto tento svátek
jako povinnost, ale naopak příležitost, jak zpestřit váš vztah a zažehnout novou jiskru.
Využijte valentýnský večer k tomu, že připravíte dobré jídlo,
koupíte kvalitní pití a dáte si trošku práci s romantickou
výzdobou. Spousta svíček, několik rudých růží a příjemná
hudba budou bohatě stačit. Hlavně předem myslete na to,
že v takové atmosféře u pouhého povídání asi nezůstane.
Buďte připraveni, že může dojít k lecčemu, co by ale mělo
zůstat skryto před zraky sousedů. Co tedy pořídit letos
netradiční dárek partnerovi - kvalitní zastiňovací rolety,
které splní účel nejenom na sv. Valentýna, ale i kdykoli
po něm.

Obr. 1: Textilní roleta Climax

Moderní textilní rolety hýří barvami a vzory. Vybírat můžete z různých druhů látek
a provedení, které dokonale promění váš interiér. Společnost Climax nabízí hned několik
typů interiérových textilních rolet, které se od sebe liší způsobem uchycení, krycími
boxy, bočními lištami a samozřejmě barevnou škálou:


Textilní rolety Modula se vyrábějí ve variantě s kazetou
nebo bez ní. Vybrat si můžete i způsob ovládání, jestli
mechanické či na dálkové ovládání.



Textilní rolety Calypso je možné namontovat na stěnu
nebo strop a ovládají se pomocí řetízku. Na něj lze zavěsit
dekorativní závaží, aby se vám řetízek nepřipletl při
zavírání okna. Pro harmonické sladění s látkou se plastové
komponenty nabízejí v deseti barvách.



Atraktivní Plisé látkové stínění je velice variabilní
a flexibilní. Přizpůsobí se oknům a dveřím v jakémkoli
tvaru, velmi využívané jsou také v zimních zahradách.
Ovládají se madlem, šňůrkou nebo motorem a v jednom
okně dokonce snadno zkombinujete dva různé typy látek,
třeba kvůli odlišnému zastínění během dne a noci. Jejich
velkou výhodou je snadná údržba – roletu stačí namočit do
vodní lázně (30 °C) s mycím přípravkem.

Obr. 2: Textilní roleta Climax Calypso

Obr. 3: Plisé Climax

V tak široké nabídce si vybere každý podle svého vkusu a tajemství vaší domácnosti tak
zůstane neodhaleno.
Více informací a inspirace najdete na www.climax.cz.

