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Vinyl pro vaši podlahu
Vinylové dílce Amtico First letos provázely mnoho dílů rekonstrukcí v life-style magazínu Jak se staví
sen. Značka Amtico se tak stala používaným artiklem mnoha architektů a bytových designerů nejen
proto, že přináší výhody v podobě užitných vlastností, snadné údržby a autentického vzhledu přírodních materiálů či inovativních abstraktních vzorů. Především jde o naprostou flexibilitu v použití
vinylu. K vinylovým dílcům je dodávaný systém stavební chemie Bostik pro přípravu podkladu, který
umožňuje instalaci takřka kamkoliv – jak do starého rodinného domu na původní i rozvrzanou prkennou podlahu, pokud nepotřebuje větší stavební zásahy, tak do bytů panelových domů, na původní
betonové podlahy, dlažbu a do dalších typů objektů v oblasti bydlení a třeba i kancelářských prostor.
Stejně tak lze LVT Amtico instalovat na schodiště, chodby, haly, koridory. Možnost kombinování
jednotlivých dekorů, vysoká odolnost a široká nabídka spolu s příznivou cenou činí z vinylových dílců
Amtico First optimální volbu pro váš interiér.

www.amtico-first.cz

Nejen v nouzi přijde vhod
Na první pohled možná ne zcela důležitá součást
vybavení zahradního domku. Když však váš sklep
vytopí prudký déšť, stane se neocenitelným pomocníkem. Ponorné kalové čerpadlo SP 5 Dirt je
k nezaplacení nejen při zahradních pohromách, ale
také při běžné péči o venkovní jezírka. Usnadní práci
s letní údržbou bazénů i podzimním odčerpáním
vody při jejich zimování. Čerpadlo na špinavou vodu
Kärcher SP 5 Dirt spolehlivě odčerpá a přečerpá až
9.500 l špinavé vody za hodinu. Ideálním pomocníkem je při čištění zahradních jezírek, bazénů či
zatopených sklepů. Čerpadlo je vybaveno výškově
nastavitelným plovákovým spínačem, zajišťujícím
větší flexibilitu, pro automatické zapnutí a vypnutí.
V manuálním režimu může odčerpávat až do 25 mm
výšky zbytkové vody. Při silnějším znečištění vody
ho před ucpáním chrání dostupný předfiltr. Čerpadlo
je vybaveno systémem Quick Connect, umožňujícím
snadné připojení hadice. Ponorné kalové čerpadlo
Kärcher SP 5 Dirt zakoupíte za 2990 Kč. Záruku si
lze prodloužit na 5 let.
www.karcher.cz
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