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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 4/2013

Propozycje jakie Pa stwu przedstawiamy to naj-

nowsze trendy w o wietleniu. Ciekawy design, 

wysoka jako  wykonania i dostosowanie do ró -

nych róde wiat a sprawia ogromne zaintere-

sowanie naszymi produktami w ród klientów.

Ci g e starania w zaspokajaniu potrzeb naszych 

odbiorców, kompetentna, m oda i fachowa obs u-

ga, pe na informacja oraz bardzo wa ne – krótki 

czas dostawy s  naszymi atutami. Przy zakupie 
lamp w naszych sklepach wykonujemy projekt 
o wietlenia i nat enia wiat a.

O wietlenie, które mo emy Pa stwu zaofero-

wa  to kilka tysi cy artyku ów z ró nych grup

zastosowa , charakteryzuj cych si  nowocze-

snym wzornictwem od prostych minimalistycz-

nych form po bardziej ozdobne. Z atwo ci

mo na je dopasowa  do wn trz nowoczesnych 

i klasycznych, w których o wietlenie jest inte-

graln  cz ci  architektury. Nale y zwróci  uwa-

g  na lampy, gdzie zastosowano ród a LED, któ-

re obni aj  koszty zu ycia energii elektrycznej, 

co w konsekwencji przek ada si  na rachunek fi-

nansowy w a ciciela oraz ochron rodowiska 

w którym yjemy. Z roku na rok w naszej ofercie

jest ich coraz wi cej i w lepszym wyborze.

Oferowane o wietlenie: 
 lampy podstawowe, takie jak: stoj ce, wisz -

ce, sto owe, kinkiety

 zestawy szynowo-pr dowe, nisko- i wysoko-

napi ciowe

 profesjonalne o wietlenie do sklepów, biur, 

hoteli i innych obiektów publicznych

 produkty specjalne – oprawy do wystaw, 

luster, obrazów, oprawy meblowe

 oprawy do wbudowania

 lampy zewn trzne

 o wietlenie dekoracyjne

 akcesoria i ród a wiat a

 lampy do fontann i oczek wodnych.

O wietlenie wewn trzne i zewn trzne

Spotline – centrala

ul. Pozna ska 356

05-850 O arów Mazowiecki

tel. 22 722 49 75(6)

www.spotline.pl
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Zapraszamy do naszych sklepów w Warszawie:

C.H. BARTYCKA, ul. Bartycka 26 (paw. 16a, stoisko 811, parter), Warszawa, 

tel. 22 851 13 93, bartycka@spotline.pl

P.H. JANKI, pl. Szwedzki 3, Warszawa/ obok Ikea, tel. 22 702 36 36, janki@spotline.pl

DOMOTEKA TARGÓWEK, ul. Malborska 41 (I p.), Warszawa, 

tel./faks 22 323 68 26, targowek@spotline.pl

Zapraszamy do Domu Modelowego w Jankach k. Warszawy (obok sklepu Jula) w którym mo -

na obejrze  nasze o wietlenie do ca ego domu i ogrodu na ywo i przekona  si  o jako ci ofero-

wanych produktów. Dodatkowo uzyskaj  Pa stwo informacje na temat budowy ca ego domu, 

wykorzystanych tam materia ów i kosztów z nim zwi zanych.

Wi cej informacji na www.dommodelowy.pl

spotline.indd 96spotline.indd   96 2013-03-21 20:12:352013-03-21   20:12:35


