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Tipy a NOViNKy

TechNicKé specifiKace dOdáVaNých daT

 Prosíme o dodání tiskového PDF, rozlišení 300 dpi, rozměr 94×77 mm.

 Data přijímáme pouze jako PDF, a to ve verzi 1.5 a vyšší.

 PDF musí být v barevném prostoru CMYK, NESMÍ obsahovat přímé barvy, RGB, LAB.

 Do PDF nesmějí být vložené ICC profily. Všechny vložené ICC profily se v našem systému automaticky odstraňují a může dojít ke změnám barev-
nosti. Takto upravená data bude nutné znovu e-mailem schválit.

 Písmo by nemělo být použité ve velikosti pod 5 b, negativní písmo pod velikost 9 b.

 V případě, že inzerát bude zpracovávat BURDA International CZ, žádáme o dodání fota (rozlišení 300 dpi), textu cca 30 slov, a loga v křivkách.

 Vlasové linky v dokumentu automaticky převádíme na sílu 0,3 mm pro zachování jejich viditelnosti v tisku.

 Všechny texty DOPORUČUJEME vykřivkovat. Pokud nejsou texty vykřivkované, musejí být všechna písma součástí PDF.

 Pokud je inzerát tzv. na zrcadlo, tedy nemá spadávku, je přesto nutné definovat jeho čistý formát ořezovými značkami. Bílý prostor okolo inzerátu 
v jeho čistém formátu doporučujeme zachovat alespoň 6 mm.

uKázKa iNzerce

Robotické vysavače se v posledních letech staly běžnou součástí mnoha domácností jako výteční pomocníci pro každo-
denní vysávání. Scout RX3 nabízí přesně to, co očekáváte od značky Miele. Přístroj vás nadchne perfektním čisticím 
výkonem, pečlivostí, systematickou navigací, komfortním ovládáním přes aplikaci či možností šifrovaného přenosu v HD 
kvalitě. Scout RX3 můžete rovněž zapojit do systému inteligentní domácnosti Miele@home. Vybavení závisí na modelu.

www.miele.cz  

DO VYSÁVÁNÍ HO NUTIT NEMUSÍTE
NOVÝ ROBOTICKÝ VYSAVAČ SCOUT RX3 OD MIELE NABÍZÍ PRVOTŘÍDNÍ ČISTICÍ 

VÝKON I OVLÁDÁNÍ PŘES APLIKACI 

TIPY A NOVINKY

RITUALS 
PRIVATE 
COLLECTION
Sweet 

Jasmine

Krása spočívá v maličkostech. Váš domov je místo, kde byste se měli 
cítit dobře za každých okolností, je to jediné místo, které by mělo zajistit 
Vaši pohodu. Dovolte luxusním vůním Private Collection proměnit Váš 
dům na domov prostřednictvím jejích vůní. Řada produktů Sweet Jasmi-
ne obsahuje jiskřivou, zářivou vůni čerstvých citrusových tónů a bobulí, 
je obohacena o pivoňku, konvalinku vonnou (muguet). Na závěr je přidá-
no santalové dřevo, jehož vůně dodává eleganci a navozuje pocit tepla. 

www.rituals.cz

Přejete si inzerovat v TIPECH A NOVINKÁCH? 
Kontaktujte inzertní oddělení časopisu MARIANNE BYDLENÍ, Luxembourg Plaza, Přemyslovská 2845/43, Praha 3 130 00  

Olga Toršová, tel.: 221 589 269, olga.torsova@burda.cz

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 technologií. 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 dopravu zdarma získejte na www.eglo.cz

Chytré osvětlení  
EGLO Connect

Kouzelné voňavé  

Vánoce 

Yankee Candle si na 
vánoční sezónu připravilo 
pět vůní v kolekci 
Countdown to Christmas. 
Nechejte se okouzlit 
svíčkou Letters to Santa, 
Twinkling Lights, 
Christmas Eve Cocoa, 
Tree Farm Festival 
a Merry Berry. 
V nabídce jsou 
také nádherné 
dárkové sady.

www.yankeesvicky.cz

INZERCE

Tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 200-S využívá 

venkovního vzduchu jako zdroje tepla. Toto účinné 

a komfortní řešení s minimální prostorovou náročností 

zajistí nejen významné snížení hluku, ale i nákladů 

na vytápění.

www.tepelka.cz


