Váš svět plný dekorací

Navštivte
síť
našich
prodejen
s nepřeberným množstvím dekorací,
dárkových předmětů, zahradních
dekorací. Nabízíme vám více jak
3 000 výrobků za ceny, které Vás
mile překvapí.

Vše potřebné!

KDE NÁS NAJDETE?

Výrazným doplňkem jakéhokoli interiéru mohou být stylové
nástěnné hodiny nebo lucerny v různých barvách a provedeních.
Skříň vám příjemně provoní voňavé sáčky
s háčkem - kamkoli je velmi snadno zavěsíte.
Ceny již od 39 Kč.

KOLÍN OC Futurum
PARDUBICE Atrium Palác
OLOMOUC Galerie Šantovka
HRADEC KRÁLOVÉ Aupark
WWW.INDECORDARKY.CZ

PLATNOST:
OD 29. 3.
DO 28. 5. 2017

X00017

Dekorační písek 1 kg

39,5 barev

6 barev

Provoňte váš byt

Sušené potpourri vonné
X00093

Díky všem těmto domácím
parfémům můžete velmi
příjemně a intenzivně provonět
váš byt nebo kancelář.
Nabízíme vám je již od 39 Kč.

39,-

v dárkovém
balení

4 vůně

39,-

Aroma difuzér
6 vůní

X00440

X00343

Vonné sáčky sada 3 ks

49,-

Vše pro čaj
Příjemné chvíle u lahodného čaje nebo kávy
z oblíbeného hrnečku si užijete s přáteli či
o samotě. Nabízíme Vám také široký sortiment
čajů všech chutí.

X00994

Hrnek keramický se
srdíčkem - 4 barvy

SLEDUJETE NÁS
NA FACEBOOKU?

facebook.com/indecordarky

49,-

sada čajů
dřevěná krabice
na čajové sáčky
na výběr z mnoha
barev i velikostí
luceren
dekorativní tácy
pro všestranné
využití

Dřevěné doplňky

X00564

Dřevěný box
na papírové ubrousky

169,-

Lucerny různých velikostí a provedení se hodí
kamkoli do bytu nebo domu, skvělou dekorací
budou u vchodových dveří či na okenním
parapetu, báječně poslouží při večerním
posezení na terase či zahradě. Můžete je doladit
dalšími dřevěnými výrobky a doplňky.

Nástěnka na vzkazy

Fotorámečky

Potřebujete zanechat vzkaz nebo instrukce
rodinným příslušníkům na odpoledne nebo
na ráno? Pak se vám bude skvěle hodit
deska s kolíčky na jejich upevnění. Zajímavý
a vtipný způsob rozdávání úkolů.

Velmi snadno a rychle si můžete vytvořit
soubor vzpomínek z fotografií do sestav
fotorámečků - hodí se vám více barva
černá či bílá?
jednotlivé rámečky
v černém i bílém
provedení

X01648

Nástěnka

199,na výběr ze
3 dekorů

hodiny – různé
druhy, dekory,
velikosti

X00275

Fotorámeček černý/bílý 15x10 cm

39,-

Provoněné jaro
6 různých
barev a vůní
Vonná svíčka
X02293

Svíčky, aromalampy a vosky v mnoha barvách a vůních
můžete věnovat jako pěkný dárek nebo potěšit sami sebe
a pořídit si je do vaší domácnosti. Které se vám budou hodit
nejlépe? Klasické ve skle, v plechových dózách nebo vůně
v keramických aromalampách?
Nabízíme Vám je již od 29 Kč.

8 barev a vůní

X01093

Vosk do aromalampy

29,-

39,-

I pro děti toho máme spoustu!
Pořádná dávka bublifuku dětem
vydrží na několik hodin skvělé zábavy
při vytváření duhových bublin. Další
výrobky z této nabídky ve veselých
barvách - pokladničky, formičky na
písek, skákací papoušek - jim také
udělají radost. Barevné náplasti
s obrázky pomohou dětem
zapomenout na bolístky a odřená
kolena.

X01496

Batoh se stahovací
šňůrkou

89,na výběr
ze 3 barev

bublifuky
klasické i maxi

svítící tyčky

skvělé na sport,
pláž, výlety,...
nástěnné otvíráky
pro pravé pivaře

X00115

Náplast s dětským motivem
- 4 druhy

19,Vše pro zahradu a mazlíčky!
Myslete na své čtyřnohé miláčky a pořiďte jim
hračku, se kterou si báječně užijete společné
chvíle. Radost jim určitě udělá i miska na jejich
dobroty.
Blíží se grilovací období, překvapte své hosty retro
otvíráky na korunkové uzávěry v mnoha dekorech
a provedeních nebo vtipnou sadou na ochucení
grilovaných dobrot.

X00028

Zahradní rukavice

X01189

Dřevěný otvírák RETRO

59,-

Právo na tiskové chyby vyhrazené, barvy a druhy zboží podle aktuální nabídky, do vyprodání zásob.

39,-

4 barevné
kombinace

