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Promotion

technické sPecifikace dodávaných dat

 Žádáme o dodání fota samostatného produktu + text 200–300 znaků včetně mezer.

 V tomto speciálním projektu nejsou používána loga (pouze na výrobcích).

 Grafická úprava a font písma je zcela na vydavatelství, klient korekturuje text + použití správného fota.

 Rozlišení obrázků musí být 300 dpi.

 Klientovi je umožněno korekturovat grafický návrh dvakrát. Poté bude otištěna poslední verze inzerce.

 Data přijímáme na e-mailovou adresu inzeraty@burda.cz, uložená na FTP, nebo na CD. 

ukázka inzerce

ELLE Decoration promotion

Nejmenší bezsáčkový vysavač značky Miele zaujme na první pohled svým oso-
bitým designem, za který už si odnesl prestižní ocenění Red Dot Winner 2021 

a iF Product Design Award. V domácnos-
ti vás však ještě více zaujme vynikajícím 
čisticím výkonem, kompaktností a snad-
nou manipulací. Díky osvědčené tech-
nologii Vortex, filtru HygieneAirClean či 
HEPA AirClean v něm získáte skvělého 
pomocníka pro boj s alergeny, prachem 
a dalšími nečistotami. Vysavač Boost 
CX 1 je k dostání ve třech variantách – 
jako základní model v bílé barvě, ve verzi 
Parquet pro choulostivé podlahové kryti-
ny a Cat & Dog pro milovníky domácích 
mazlíčků. Všechny modely jsou testová-
ny na životnost 20 let.

www.miele.cz

VÝKONNÝ, KOMPAKTNÍ A HBITÝ –  
vysavač Boost CX1 od Miele

Precizní zpracování, 
kvalitní materiály a do-
konalý design. To vše 
spojuje novou kolek-
ci ložnic HANÁK, kte-
rá nabízí širokou šká-
lu možností provede-
ní, barev a kombinací. 
Vše je podrobeno nej-
přísnějším normám se 
zaměřením na zdravot-
ní nezávadnost a kom-
fort kvalitního spánku.

hanak-nabytek.cz

LOŽNICE HANÁK
Místo, kam se budete chtít vracet.

Kvalitní dřevěné výrobky 
od české společnosti. 
Vyrábíme unikátní dře-
věné dekorace do dět-
ských pokojíčků, dárky 
k narození dítěte, dřevě-
né prvky pro rodinné fo-
cení a oslavy babysho-
wer. Nabízíme také te-
matické a osobité kolek-
ce na zakázku zdobené 
vlastním jménem nebo 
datem narození dítěte.

www.homebaby.cz

Home Baby – pro dětský pokojíček

Stohovatelná židle ‚Mistra‘ od 
designérky Lucie Koldové je 
nejnovějším přírůstkem kolek-
ce značky Master & Master. 
Ohnutá ocelová trubka jejího 
rámu je promyšleně vytvarova-
ná do podoby praktického ma-
dla, které lze stejně dobře vy-
užít pro zavěšení kabátu nebo 
tašky. Sedák a opěrák z ohý-
bané překližky je zase zárukou 
pohodlného sezení. Vyrobena 
mistry v České Republice.

www.masterandmaster.eu

Master & Master – MISTRA

Tento model přináší do Vaší 
domácnosti nejen elegantní 
nadčasový design, ale také vše-
strannou pomoc. Trouba využívá 
technologie 6. SMYSL, která za-
ručí dokonalou přípravu pokrmů 
různým způsobem díky speci-
álním senzorům, které nastaví 
parametry pečení vždy s ideál-
ními výsledky. Oblíbíte si jistě 
technologii STEAM pro přípravu 
zdravých pokrmů vařením v páře 
nebo dokonale přesné pečení 
s teplotní sondou. Třešničkou 
na pomyslném dortu je možnost 
ovládání přes Wi-Fi.

Parní multifunkční trouba W11I MS180 
z nejnovější řady Whirlpool W Collection

Jednoduchost, intuitivnost a bezpečnost – to je chytré osvětlení EGLO Connect. 

Ovládejte svá svítidla pomocí dálkového ovládání či aplikace a užívejte si komfort 
a výhody chytrých tech-
nologií. Vybírejte z více 
než 16 milionu barev, 
50 000 odstínů bílé, 
zvolte přednastavené 
scenérie či si vytvořte 
vlastní, nastavte čas 
rozsvícení a nechte 
se vzbudit světlem 
připomínajícím východ 
slunce. Toto i mnohem 
více máte k dispozici 
s EGLO Connect.

Více informací a do-
pravu zdarma získejte 
na www.eglo.cz

Chytré osvětlení EGLO Connect


