brefinfo
Kika aduce primăvara
în casa ta

Kika îţi propune în această primăvară o gamă nouă de produse
pentru mobilarea cu gust a dormitoarelor şi a bucătăriilor. Din
noua colecţie nu lipsesc decoraţiunile în culori vii şi vesele,
precum şi modelele de tapet deosebite, care vor împrospăta
locuinţa simplu şi accesibil. Bucătăriile se adresează mai ales
familiilor tinere, posesoare ale unor locuinţe mai mici.
Cuvântul de ordine este “îndrăzneala”, care se manifestă
mai ales în nuanţele folosite: lila, violet, albastru electric sau
fucsia. În colecţia de dormitoare predomină culorile deschise
precum albul sau bejul şi combinaţiile de lemn, sticlă, oglindă
sau aluminiu. În ceea ce priveşte tapetul, noile tendinţe
recomandă stilul “factory” în nuanţe de gri, ce imită
structurile de beton, cărămidă şi perete neşlefuit.

Premieră
de la SamSung
Lider în industria de media digitale, Samsung a adus în
premieră în europa, la european Forum 2012, o nouă gamă de
camere inteligente, cu cea mai bună conectivitate în acest
moment. Linia de camere inteligente va fi disponibilă în
românia în magazinele partenere Samsung începând cu luna
aprilie. tehnologia şi funcţiile Wi-Fi au fost dezvoltate pentru
toţi fotografii, indiferent de nivelul lor de pregătire, astfel
încât să asigure o experienţă superioară de socializare,
o fotografiere mai uşoară şi „smart” şi în acelaşi timp siguranţă. Bazată pe
modelul de succes SH100, gama
de camere foto
wireless Smart
de la Samsung
include cinci
aparate foto
și video.

10% reducere
de la Selva Floors
În martie, Selva Floors le oferă femeilor 10% reducere la toată
colecţia de parchet. Portofoliul Selva Floors cuprinde cea mai
variată gamă de esenţe din românia, toate categoriile de parchet de interior şi exterior, inclusiv produse şi esenţe unice în
ţara noastră – parchet masiv, stratificat, pentru încălzirea
prin pardoseală, pentru băi şi bucătării, parchet eco pentru
camerele copiilor, parchet de exterior –, disponibile într-o
multitudine de finisaje compatibile cu orice stil de amenajare. mai multe detalii despre oferta Selva Floors găsiţi pe
www.selva-parchet.ro.

IKEA susţine dreptul
la educaţie al copiilor
din România
Campania Jucăriilor de Pluş, desfăşurată de magazinul IKEA din
Zona Comercială Băneasa, a dus în această iarnă la strângerea a
56.405 euro, prin vânzarea a 51.763 de jucării de pluş şi a 4.642 de meniuri pentru copii. Suma va fi donată de IKEA Foundation Organizaţiei Salvaţi Copiii România, pentru dezvoltarea proiectului „Să ne
creştem copiii într-o societate fără stigmatizare”. Numărul de jucării
de pluş vândute situează magazinul IKEA din România pe locul
al 29-lea între toate cele peste 300 de magazine IKEA din lume
participante la această campanie globală.
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