Artykuï promocyjny

OĂwietlenie wewnÚtrzne i zewnÚtrzne

Oferowane oĂwietlenie:
lampy podstawowe, takie jak: stojÈce, wiszÈce, stoïowe, kinkiety
zestawy szynowo-prÈdowe, nisko- i wysokonapiÚciowe
profesjonalne oĂwietlenie do sklepów, biur,
hoteli i innych obiektów publicznych
produkty specjalne – oprawy do wystaw,
luster, obrazów, oprawy meblowe
oprawy do wbudowania
lampy zewnÚtrzne
oĂwietlenie dekoracyjne
akcesoria i ěródïa Ăwiatïa
lampy do fontann i oczek wodnych.
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Propozycje jakie Pañstwu przedstawiamy to najnowsze trendy w oĂwietleniu. Ciekawy design,
wysoka jakoĂÊ wykonania i dostosowanie do róĝnych ěródeï Ăwiatïa sprawia ogromne zainteresowanie naszymi produktami wĂród klientów.
CiÈgïe starania w zaspokajaniu potrzeb naszych
odbiorców, kompetentna, mïoda i fachowa obsïuga, peïna informacja oraz bardzo waĝne – krótki
czas dostawy sÈ naszymi atutami. Przy zakupie
lamp w naszych sklepach wykonujemy projekt
oĂwietlenia i natÚĝenia Ăwiatïa.
OĂwietlenie, które moĝemy Pañstwu zaoferowaÊ to kilka tysiÚcy artykuïów z róĝnych grup
zastosowañ, charakteryzujÈcych siÚ nowoczesnym wzornictwem od prostych minimalistycznych form po bardziej ozdobne. Z ïatwoĂciÈ
moĝna je dopasowaÊ do wnÚtrz nowoczesnych
ibklasycznych, w których oĂwietlenie jest integralnÈ czÚĂciÈ architektury. Naleĝy zwróciÊ uwagÚ na lampy, gdzie zastosowano ěródïa LED, które obniĝajÈ koszty zuĝycia energii elektrycznej,
co w konsekwencji przekïada siÚ na rachunek finansowy wïaĂciciela oraz ochronÚ Ărodowiska
w którym ĝyjemy. Z roku na rok w naszej ofercie
jest ich coraz wiÚcej i w lepszym wyborze.

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

Spotline – centrala
ul. Poznañska 356
05-850 Oĝarów Mazowiecki
tel. 22 722 49 75(6)
www.spotline.pl

Zapraszamy do Domu Modelowego w Jankach /k Warszawy (obok sklepu Jula) w którym moĝna obejrzeÊ nasze oĂwietlenie do caïego domu ibogrodu na ĝywo i przekonaÊ siÚ o jakoĂci oferowanych produktów. Dodatkowo uzyskajÈ Pañstwo informacje na temat budowy caïego domu, wykorzystanych
tam materiaïów i kosztów z nim zwiÈzanych.
WiÚcej informacji na www.dommodelowy.pl
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