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VÁNOCE UVNITŘ I VENKU
Adventní osvětlení přispěje k ještě krásnější 
předvánoční náladě. Světelné řetězy s LED 
od Tchibo jsou vybavené funkcí časovače 
a vydávají příjemné teplé světlo. Navíc mají 
nízkou spotřebu energie a snižují nebezpečí 
požáru, protože drobná světýlka se nezahřívají. 
Světelný řetěz s LED „Diamanty“ působí jemně 
a vždy svátečně. Řetěz o délce 178 cm zdobí  
10 diamantů. Tchibo, cena 349 Kč.                          

                                       tchibo.cz

Tipy, trendy

POMOC PŘI BOLESTECH KLOUBŮ, SVALŮ, ŠLACH A ZAD
Bolesti pohybového aparátu ve větší, či menší míře občas postihnou každého z nás. 
Mohou být způsobeny onemocněním, ale například i přetížením, dlouhodobou 
námahou nebo únavou. Pomoc při akutních i chronických bolestech kloubů, svalů, 
šlach a zad nabízí zdravotní kosmetika CutisHelp.  Účinnou složkou jejích přípravků 
je olej extrahovaný ze semen technického konopí, který má výrazné protizánětlivé 
a regenerační vlastnosti.
Mazání DOLOR-END je vysoce účinný přípravek při chronickém i akutním zánětlivém 
a bolestivém postižení pohybového aparátu. Komplex bioaktivních látek proniká skrze 
kůži přímo na místo postižení, kde přispívá ke zklidnění, podporuje regeneraci tkání 
a napomáhá k odstranění bolesti. Krém se velmi dobře vstřebává a rychle navozuje 
příjemný pocit úlevy. Aktivní účinnou složkou je zde extrahovaný konopný olej a extrakt 
z rostliny Boswellia serrata (kadidlovník pilovitý). Produkty značky CutisHelp jsou 
k dostání výhradně v síti lékáren.             CutisHelp.cz

KRBOVÁ KAMNA ROMOTOP RIANO
Krbová kamna RIANO ocení každý milovník výrazného a jednoznačného 
designu. Jejich liniový tvar nerozptyluje a neodvádí pozornost od širokého 
ohniště v jejich centru. Kamna mají jmenovitý tepelný výkon 6 kW. Koupíte 
je v černém nástřiku korpusu s černými dvířky. Kamna mají šamotovou 
vyzdívku. Rozměry činí 88 cm × 81 cm × 41 cm. Šířka topeniště umožňuje 
topení až půlmetrovými poleny. Objem vytopeného prostoru je 160 m³. Cena: 
17 900 Kč.                                                                                hornbach.cz
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VAŠE BYDLENÍ POJISTÍ ČPP OD SKLEPA 
AŽ PO STŘECHU
ČPP loni zaplatila svým klientům na pojistném plnění 
za škody způsobené přírodními živly dohromady 
přes 160 milionů korun. Pro pojištění bydlení má 
ČPP produkt DOMEX+, který nabízí ve formě tří 
balíčků, MINI, OPTI a MAXI.  Každý z nich zahrnuje 
nejširší možný rozsah pojistných nebezpečí, který 
dnes lze na pojistném trhu sjednat. Rozsah pojistných 
nebezpečí je v každém balíčku totožný a vzájemně se 
liší pouze výší pojistných limitů. Nemůže se tak stát, 
že by klient při sjednání pojištění, které má chránit 
jeho majetek, na něco zapomněl. ČPP slaví letos 
25 let na trhu a jako speciální dárek nabízí slevu 
25 % na své nejprodávanější produkty. A Domex+ 
mezi ně patří. Produkt na jedné smlouvě umožňuje 
sjednat jak pojištění stavby, tak i pojištění domácnosti 
a odpovědnosti. V rámci pojištění domácnosti pak 
klient získá také pojištění na ochranu, resp. záchranu 

dat uložených 
na pevných discích 
počítačů či notebooků. 
Součástí jsou také 
asistenční služby, které 
jsou klientům k dispozici 
24 hodin denně.  cpp.cz
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NEJPRODÁVANĚJŠÍ ČTYŘKOLKA ČR A SR 
V LUXUSNÍ ZIMNÍ VÝBAVĚ
CFMOTO GLADIATOR X1000 je důkladně vybavena 
na pořádnou zimní nálož. Naprosto plná výbava včetně 
silného navijáku, homologovaného tažného zařízení, 
nových vyhřívaných gripů Koso, LED rampy Teehon, skvěle 
padnoucího objemného kufru GKA X8, kompletního 
oplechování a orámování od firmy Rival a navrch zcela nová 
profesionální radlice Rival pro opravdu hodně velké dávky 
sněhu. Už jste i vy připraveni na zimu?                  ctyrkolky.cz  

SNÍH NA ZAHRADĚ  
I NA PONOŽKÁCH
V čem nejlépe ven, když sněží nebo přituhuje? 
Zkuste ponožky s veselými zimními motivy. Na 
dedoles.cz najdete zasněženou krajinu, zimní 
sporty i roztomilá zvířátka v zimních oblečcích. 
Už jste viděli tučňáky nebo medvědy bruslit?   

dedoles.cz

CHYTRÁ TROUBA 3 V 1 ZASTANE FUNKCI PEČICÍ TROUBY, 
HORKOVZDUŠNÉ FRITÉZY I SUŠIČKY NA OVOCE
Chytrá trouba SOGO SS-10465 je ideální multifunkční pomocník v domácnosti. Plní 
funkci pečicí trouby, horkovzdušné fritézy a sušičky ovoce. Její kapacita je 10 l a příkon 
činí 1 800 W. Snadno se ovládá díky LED dotykovému displeji. Má 8 přednastavených 
programů a časovač až na 60 minut, při sušení až na 24 hodin. Teplotu lze regulovat 
v rozmezí 65–200 °C a nastavit lze také rychlost ventilátoru. Po vypnutí automaticky 
zazní zvukový signál. Pohodlné používání zajistí protiskluzové nohy, dveře 
z bezpečnostního skla a osvětlení. Odkapávací misku a nádobu na vodu lze vyjmout 
a snadno umýt v myčce. V příslušenství nechybí rošty, plech, koš na fritování, rožeň, 
a navíc obdržíte knížku receptů od Petra Stupky. eberry.cz


