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Stávající situace na Ukrajině
nám není lhostejná.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
PRO UKRAJINU
Pomáhat Ukrajině můžeme mnoha způsoby. Rukama i hlavou, finančně,
ale i materiálně. Passerinvest ve spolupráci s mezinárodní humanitární
organizací ADRA pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Pokud máte zájem
pomoci materiálně, přineste prosíme následující:
PRIORITNĚ:

·

Dětskou výživu – tu, kterou lze konzumovat okamžitě, bez dalšího vaření

(kapsičky, konzervované potraviny, sušenky)

· Suché potraviny – instantní polévky, nudle, konzervy (rybí, masové), čaje,
kávu, svačinky (ořechové tyčinky, čokoláda)
DÁLE:

·

Hygienické prostředky pro ženy a děti (pleny, vložky, mycí

prostředky,

·

zubní

pasty,

kartáčky,

ručníky)

·

Baterky,

baterie

Základní léky a zdravotní potřeby (náplasti obvazy léky proti bolesti

hlavy, břicha apod.)
Sběrné místo: obchodní jednotka Budova B, vchod z ulice Želetavská
(naproti lékárně, místo viditelně označené)
Sbírka probíhá ve všední dny do 7. března 2022, 8:00 – 18:00 hod., pátek
8:00 – 15:00 hod.
PROSÍME VĚCI PŘINESTE IDEÁLNĚ V KRABICI, JEŽ BUDE POPSANÁ.
Všechny vybrané věci a potraviny předáme organizaci ADRA.

adra.cz

Pokud máte zájem pomoci finančně, učinit tak můžete pomocí transparentního
účtu SOS ADRA – Pomoc Ukrajině:
číslo účtu: 66888866/0300
variabilní symbol: 500
IBAN: CZ16 0300 0000 0000 6688 8866

česky

Filadelfie

Workshop

Město EKO i LOGICKÉ
KDY: středa, 2. března 2022, od 18:00 hod.
KDE: budova Filadelfie, prostory 8. patra, Želetavská 1525/1,
zájemce prosíme o nahlášení na recepci budovy Filadelfie
Zajímá vás problematika výstavby, nedostatku bytů a bublina vysokých
cen? Jaké by město mělo být, aby vyvážilo misky vah počtu obyvatel

WORKSHOP

MĚSTO EKO
I LOGICKÉ
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat fotografický a audiovizuální záznam.

a jejich potřeb? Město „EKOiLOGICKÉ“ je přednáškou o mnoha často
malých principech s velkými dopady na město a jeho obyvatele, která vás
jistě zaujme.
Eduard Forejt, odborník na real estate s více než 20letou zkušeností,
jemuž je propůjčen titul CRE® (Counselor of Real Estate) prestižní americké
organizace The Counselors of Real Estate® nás provede svými úvahami
o základních principech Eko i Logických měst a jejich tvorbě.
Akce bude probíhat v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními
v den konání akce, které naleznete ZDE.

Cultural and sport events
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česky

Filadelfie

Cestovatelský večer

Jordánsko:
arabské království
plné dobrodružství
KDY: středa, 9. března 2022, od 17:30 hod.
KDE: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
Jaké jsou Vánoce a Silvestr v zemi, kde Vánoce neslaví? Kam zmizel národ
Natabejců, který do skal vytesal tajemné město Petra, a jak dnes žijí
beduíni? Jordánsko je země s tisíce let dlouhou historií a je nejstabilnější
zemí v blízkovýchodním regionu. Ani sami Jordánci neví, jak je možné, že
mají tak silnou měnu. Do přírody i na památky nás zavede fotograf Topí
Pigula, který tuto zemi poznával se svou partnerkou Světlanou na vlastní
pěst. Kam nejel autobus, dostali se stopem…
Akce bude probíhat v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními

CESTOVATELSKÝ
VEČER
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat fotografický a audiovizuální záznam.

v den konání akce, které naleznete ZDE.
Cultural and sport events
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Filadelfie

Taneční na Brumlovce
KDY: středa, 16. března 2022, lekce od 19:00 hod., tančírna od 20:00 hod.
KDE: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
Tento měsíc jsme si pro vás vybrali latinskoamerický JIVE, ve kterém
se mísí jak taneční, tak i hudební styly jako je rock ’n’ roll, swing, Lindy
hop a další. Přijďte si zatančit tento energií nabitý tanec, který si užije
úplně každý.

TANEČNÍ NA
BRUMLOVCE

Lektorkou

tanečních

je

Lenka

Nora

Návorková,

mistryně

ČR

v latinskoamerických tancích, vítězka StarDance 2018 a taneční
partnerka Miraie Navrátila poslední řady této oblíbené televizní soutěže.
Akce bude probíhat v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními
v den konání akce, které naleznete ZDE.

Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

Cultural and sport events
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Náměstí Brumlovka

Jarní polévkování na
Náměstí Brumlovka
KDY: čtvrtek, 17. března 2022, od 11:00 do 15:00 hod.
KDE: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Polévka je grunt, přijďte se přesvědčit! Během festivalu Jarní polévkování
na Náměstí Brumlovka budou v nabídce nejen tradiční polévky, ale také
mexická Sopa Azteca, francouzská cibulačka, japonské miso nebo například
polévky z Indonésie.
Během poledne bude program doplněn o hudební doprovod.

JARNÍ
POLÉVKOVÁNÍ
NA NÁMĚSTÍ BRUMLOVKA
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat fotografický a audiovizuální záznam.

Cultural and sport events

Fb

Ins

bbcentrum.cz

WEBCAST
JE MOŽNO
REPRÍZOVAT

česky

NA FB PROFILU
BRUMLOVKA

BB Centrum – Brumlovka

Hovory z Brumlovky
KDY: středa, 23. března 2022, od 18:00 hod.
KDE: na FB profilu Brumlovka
Hovory z Brumlovky je naše vlastní talkshow, do které si každý měsíc
zveme osobnosti, kteří dle nás mají co říct a svůj pracovní či osobní život
mají nějak spojený právě s Brumlovkou.
Tento měsíc: Jitka Chizzola, D.A.S.
Narodila se v Olomouci, střední školu ekonomickou absolvovala

ONLINE WEBCAST

HOVORY Z
BRUMLOVKY
Cultural and sport events

v Havířove. Na konci sedmdesátých let se přestěhovala do Vídně, kde
se prosadila v oblasti obchodu. Pracovala na vedoucích pozicích
obchodního či marketingového charakteru ve společnostech Minolta
Export, KSV von 1870 Österreich nebo Vossen Frottier G.m.b.H. Österreich.
V roce 1994 se zúčastnila výběrového řízení na pozici CEO společnosti
D.A.S. pro Českou republiku. Konkurz vyhrála a na této pozici zůstává
dodnes. Mezi její zájmy patří především cestování a pak také sport. Hraje
golf, chodí do posilovny, plave.
Rozhovorem provází Eduard Forejt.
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Filadelfie

Workshop výroby
krepových pivoněk
KDY: středa, 23. března 2022, od 17:30 hod.
KDE: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
CENA: 1 000 Kč/osoba

KAPACITA: 5 – 20 osob

I v tomto roce navazujeme na velmi oblíbené květinové workshopy.
Tentokráte si však vyrobíte a odnesete takovou, která nikdy nezvadne –
krepovou pivoňku z italského pružného papíru. Na workshopu se naučíte
vyrábět kvítky jednou z našich ověřených technik. Krepové pivoňky
o velikosti 25 cm ve starorůžové nebo cappuccino barvě pak doma
jednoduše připevníte i na zeď.
Dostanete od nás veškerý materiál, který k výrobě potřebujete, takže
jediné, co si s sebou musíte vzít a bez čeho se neobejdete je trpělivost
a dobrá nálada.
Rezervace na workshop na e-mailu: marika.duchonova@passerinvest.cz.

WORKSHOP

VÝROBA KREPOVÝCH
PIVONĚK
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat fotografický a audiovizuální záznam.

Akce bude probíhat v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními
v den konání akce, které naleznete ZDE.
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Cultural and sport events

Náměstí Brumlovka

NEJEN retro street
food festival na
Náměstí Brumlovka
KDY: čtvrtek, 24. března 2022, od 11:00 do 15:00 hod.
KDE: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2

NEJEN RETRO STREET
FOOD FESTIVAL
NA NÁMĚSTÍ BRUMLOVKA
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat fotografický a audiovizuální záznam.

Přijďte si s námi zavzpomínat nebo poprvé ochutnat to, na co se stálo
fronty a vychutnávalo se na stojáka v bistrech a mléčných barech před
30 lety. Retro výlet za sekanou v housce, polévkami a dalšími mňaminami
si nemůžete nechat ujít.
Zároveň na vás bude čekat řada dalších stánků se street food
občerstvením, kde budete moci ochutnat grilovaná kuřata, africké menu
nebo lokše. Pro milovníky sladkého budou v nabídce koláče, zákusky
a koblížky.
Během poledne bude program doplněn o hudební doprovod.

Cultural and sport events
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česky

Budova Brumlovka

Dentální hygiena
– mýty a fakta
KDY: středa, 30. března 2022, od 18:00 hod.
KDE: Coffee Perk, budova Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Chcete mít zdravý a krásný úsměv, ale informace, které vám poskytují
média a zdravotníci, jsou mnohdy nejasné a nefungují vám v domácí péči
odutinu ústní?
Zajímá vás, jak správně čistit zuby nejen sobě, ale i svým dětem, jaké pasty
a ústní vody používat a zda opravdu platí čím dražší tím lepší? Ještě jste
nikdy nebyli na dentální hygieně a rádi byste věděli, co vás ceká? Přijďte se
přesvědčit, jak jednoduchá muže být péče o váš chrup!

WORKSHOP

DENTÁLNÍ HYGIENA
– MÝTY A FAKTA
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat fotografický a audiovizuální záznam.

Cultural and sport events
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Filadelfie

Květinový workshop

Vážeme jarní květy
KDY: čtvrtek, 31. března 2022, od 17:30 hod.
KDE: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
CENA: 990 Kč/osoba

KAPACITA: 5 – 10 osob

Už se nemůžete dočkat jara a květů všech barev? Přijďte si uvázat kytici
z tulipánu, narcisek, pryskyřníku, prozradíme vám, jak správně ošetřit

KVĚTINOVÝ WORKSHOP

VÁŽEME JARNÍ
KVĚTY
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat fotografický a audiovizuální záznam.

řezané květiny nebo jak připravit velikonoční aranžmá. Vytvořenou kytici
si odnesete s sebou domů. Kurz je vhodný i pro začátečníky. V ceně jsou
zahrnuté květiny, floristický materiál a zapůjčení pracovního nářadí. Platba
za workshop na místě v hotovosti.
Rezervace na workshop na e-mailu: marika.duchonova@passerinvest.cz.
Akce bude probíhat v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními
v den konání akce, které naleznete ZDE.
Květiny Romantika nabízí kurzy pro jednotlivce i skupiny jako součást
firemního teambuildingu. V průběhu roku dle aktuální sezóny nabízí

Cultural and sport events

kromě vazby květiny i workshopy zaměřené na výrobu věnců, vánočních
a velikonočních dekorací, květinových boxů nebo květinových šperků.
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BB Centrum – Brumlovka

Pravidelné sportovní
aktivity na Brumlovce
Jarní měsíce už přímo vybízejí ke sportovním aktivitám. Ze zimního spánku
se proberou sezónní běžci a ti, co se báli, že někde promrznou, už také
vytahují sportovní vybavení ze skříní.
BĚŽECKÉ LEKCE S PUMOU
KDY: každé úterý od 17:30 hod.

Na jaře se už přeci jen běhá o něco lépe. Přidejte se!

KDE: sraz v 17:20 hod. na recepci budovy Beta, Vyskočilova 1481/4
Běžecké lekce ve dvou skupinách pro začátečníky i již zkušené běžce vedou
lektoři a blogeři z running2.cz Soňa Hrabec Kotulová a Michal Hrabec.
JÓGA PRO VEŘEJNOST
KDY: každý čtvrtek od 7:00 hod.
KDE: budova Filadelfie, prostory 8. patra, Želetavská 1525/1, sraz na
recepci budovy Filadelfie
Klasická lekce jógy pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií
s Danielou Bacíkovou. Nutná vlastní cvičební podložka.
Rezervace není třeba. Aktuální informace naleznete na FB profilu
Brumlovka. Lekce budou probíhat v souladu s platnými protiepidemickými
opatřeními v den jejich konání, které naleznete ZDE.

Jóga je cvičení pro každého. Přijďte se přesvědčit.

Společenské centrum Bethany

česky

Středy ve středu
KDY: středy 2., 16. a 30. března 2022, od 18:00 hod.
KDE: Společenské centrum Bethany, Za Brumlovkou 1519/4
Ve snaze otevřít prostor Společenského centra Bethany veřejnosti,
vznikl nový kulturní program s názvem STŘEDY VE STŘEDU. Jedná se
o pravidelná setkávání se zajímavými inspirativními lidmi. Těšit se můžete
jak na rozhovory, tak na přednášky. Tento měsíc se můžete těšit na:
2. března 2022
Přednáška – Desatero, tisíce let stará norma, přednáší docent Jiří Beneš,
český teolog, vedoucí Katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické
fakultě.
16. března 2022
Přednáška – Ztráty a nálezy v manželství, o manželství, které je zdrojem
největšího štěstí, i největších životních zklamání. Přednáší Petr Adame,
koordinátor Národního týdne manželství.
30. března 2022
Koncert písničkáře Jindřicha Černohorského
Po skončení přednášky či koncertu následuje s hosty beseda. Více informací
o dalších chystaných setkáních naleznete na spolecenskecentrum.cz.
Vstup volný.
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Budova Brumlovka

Guest Studio Day
v Balance Clubu
Brumlovka
KDY: pondělí, 7. března 2022, 6:30 – 23:00 hod.
KDE: Balance Club Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Balance Club Brumlovka pořádá v pondělí 7. března 2022 u příležitosti
představení nového rozvrhu s více než 150 skupinovými lekcemi Guest
Studio Day.
Členové Balance Clubu Brumlovka mohou v tento den do klubu pozvat
svého hosta za zvýhodněnou cenu 450 Kč.
Přijďte vyzkoušet některou ze skupinových lekcí, představte svým
přátelům vaše oblíbené instruktory přímo v akci a užijte si společně pobyt
v klubu naplno.
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balanceclub.cz

Filadelfie

BODY EXPRESS:

Nejrychlejší cesta,
jak být z „home office“
do léta zpět v kondici
V budově Filadelfie máte možnost využít unikátní styl tréninku pomocí
EMS technologie, která aktivuje celé tělo pomocí slabých elektrických
impulzů. Stačí 1x týdně 20 minut a vaše tělo dostane potřebnou dávku
tréninku, aby bylo pevné, aktivní a spalovalo dostatek energie.
Díky zapojení skutečně všech svalů se celé tělo rovnoměrně zpevní
a vytvaruje tak, jak to chtěla příroda i vy. Odstraníte svalové dysbalance
a přestanete mít například bolesti zad. Ve studiu akceptují benefitní
programy Benefit Plus, Benefity.cz, Sodexo Flexi Pass a Edenred Benefits.
Rezervace termínu osobně na studiu, nebo na www.bodyexpress.cz
prostřednictvím rezervačního formuláře ZDE.
• pondělí – pátek 8:00 – 18:00 hod.
• e-mail: bbcentrum@bodyexpress.cz, tel.: 774 431 083
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Villas

Dopřejte si masáž
v CKP Roseta
Jste milovníky masáží? Zbožňujete to jedinečné uvolnění těla i mysli, které
s masáží přichází? Pak si nezapomeňte rezervovat některý z termínů
u šikovných masérek z Centra komplexní péče Roseta, které najdete
v budově Villas.
Vychutnat si tu můžete nejen tu nejtradičnější klasickou masáž, krásně
vás

prohřeje

třeba

masáž

lávovými

kameny.

A

pokud

rádi

experimentujete, vyzkoušejte třeba Tok sen či bambusovou masáž.
Rezervace místa je možná telefonicky na 773 590 950. A nezapomeňte
sledovat facebookové stránky centra, protože právě tam se dozvíte
o zajímavých akcích a o termínech, které se na poslední chvíli uvolnili
třeba právě pro vás.
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Budova G

Oslavte narozeniny
v Avatar VR Parku,
největším parku s virtuální realitou v ČR
Organizujete narozeninovou oslavu pro děti nebo teenagery a hledáte pro
ně něco akčního a nezapomenutelného? Tak jste na správném místě.
V Avatar Parku můžou zažít vlastní pád z mrakodrapu, zvítězit v boxerském
zápase, bránit středověký hrad s lukem v ruce nebo se v těle orla proletět
nad egyptskými pyramidami. Vybrat si lze z desítek VR her a atrakcí. Navíc
má Avatar Park s pořádáním narozeninových oslav bohaté zkušenosti
a rádi pro vás připraví nejen občerstvení, ale i dort zdobený podle představ
oslavence.
Park má kapacitu až 50 lidí a pro vaše pohodlí je k dispozici posezení
ve vlastní kavárně VR Café nebo soukromá party místnost.

Kromě soukromích oslav lze v Avatar VR Parku uspořádat i originální
firemní akce pro kolegy nebo obchodní partnery. Zvýhodněné ceny
pronájmu jsou pro společnosti sídlící na Brumlovce samozřejmostí.
Víc na info@avatarherna.cz.
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Budova B

Zrno zrnko rozdá
100 koláčů
Řemeslná pekárna Zrno zrnko peče nejen výborné kvasové chleby, které
dlouho zrají v chladu a dotýká se jich kromě hnětače jen lidská ruka.
V Zrnku by byli rádi, abyste jejich výrobky ochutnali, proto vyhlašují
březnovou akci Chleba + koláč
Prvních 100 z vás, kdo si koupí chleba v pekařské kavárně
v Budově B dostane k chlebu zdarma koláč či jiný sladký produkt, dle
vlastního výběru.
Akce začíná 1. března 2022.
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Sladkosti z kantýny
Lunchbox.cz
Věděli jste, že kantýny Lunchbox.cz spolupracují s výukovým centrem
mladých cukrářů? Právě jejich výtvory budete moci ochutnat v kantýně
v budově Aplha za symbolické ceny.
V prvním březnovém týdnu se zaměří na ty nejlepší lahůdky z nového světa
- cheesecake, cookies, muffiny a další.
V druhém týdnu se pokusí ve vás vyvolat nostalgické vzpomínky, které
máte spojené třeba s buchtou nebo koláčem od babičky.
Ve třetím se podívají do Francie na vyhlášené odpalované pečivo jako
eclairky.
A v poslením nás překvapí dezerty ze slunné Itálie.
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Beta

Costa Coffee
designová, Costa
Coffee veganská
Opět otevírá v první polovině března 2022
Preferujete veganské alternativy mléka a ne každá kavárna vám umí
vyjít vstříc? V právě zrenkonstruované kavárně Costa Coffee si pochutnáte
na horkém Vegan tiramisu caffè latte. Ostatně zde nyní nahradíte
kravské mléko i v jiných nápojích sojovou, kokosovou, mandlovou nebo
ovesnou variantou.
Pokud vás k tomu ještě „honí mlsná“, ochutnejte broskvový dort
s tvarohem. Cheesecake se smetanovým základem, proložený silnými
plátky broskví vás rozhodně nezklame a naladí na vidinu teplejších dní.
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Budova B

Dobře oblečený muž
se obléká v Anthony’s.
Buďte jím i vy
Butik s pánskými oděvy Anthony´s se specializuje nejen na dobře padnoucí
košile, kdy kombinuje až 60 různých velikostí tak, že tu svou si vyberete
přímo z nabídky v prodejně, ale i volnočasovou módu, business obleky
i black tie dresscode. Zkušení asistenti vám velmi rádi poradí s celkovým
odíváním, výběrem doplňků nebo kvalitní obuví pro každou příležitost.
Kromě vlastní kolekce nabízí butik také produkty dalších předních britských
značek, jako jsou T.M.Lewin, Charles Tyrwhitt či Barker Shoes.

Gentlemanům ze společností sídlící na Brumlovce nabízí Anthony´s
20% zvýhodnění s platností do 30. dubna 2022. Stačí sdělit asistentům
heslo BRUMLOVKA a dostupnější nový oblek či košile je vaše.
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Filadelfie

JK Jitka Kudláčková:

Šperk je vztah
Kolekce JK jsou výjimečné, tematicky ucelené a obsahují příběh. V rámci
kolekcí JK vytváří sety šperků, které se harmonicky doplňují a vyzdvihnou
osobnost toho, kdo je nosí.
Inspiraci přináší drobnosti každodenního života, ale také silné osobnosti
žen či krása a zákonitosti přírody a někdy vzhlíží až k dalekému vesmíru.
JK pracuje pouze s vysoce kvalitními materiály, a proto se na šperky
vztahuje doživotní záruka a každé dva roky má zákazník nárok na bezplatný
servis.
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Filadelfie

Usnadněte život
kolegům v práci
se službami online čistírny We Hate Ironing
Služby online čistírny We Hate Ironing můžete využívat i ve vaší firmě.
Řidiči budou v pravidelný čas vyzvedávat prádlo přímo u vás v práci
a kolegům tak ušetříte spoustu času a zařizování.
Praní, čištění nebo žehlení teď můžete nabídnout jako skvělý
zaměstnanecký benefit s pravidelnými svozy ze zvolené adresy.
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wehateironing.cz

Beta

Mytí nádobí za
hranicí komfortu
a dokonalosti
Plně integrovaná XXL myčka nádobí ASKO DFI676GXXL/1 se čtyřmi koši
a třemi ostřikovacími rameny má největší kapacitu na světě – postará se
o skvělou čistotu až 17 jídelních souprav, to je téměř 200 kusů nádobí.
Nejen, že je skvělá co do kapacity výsledků a úspornosti, ale bude také
dlouho sloužit. Žádný jiný materiál nevydrží to, co ocel. A to je důvod,
proč je osm nejdůležitějších komponentů myčky nádobí vyrobených
z vysoce kvalitní oceli, a nikoliv z plastu. Jsou to mycí kontejner, mycí
koš, ostřikovací ramena, ostřikovací trubice, síta, vnější základna, nohy
topení. Vedle řady programů včetně těch speciálních nechybí ani
vnitřní osvětlení nebo samočisticí program pro komfort za hranicí
dokonalosti. K vidění v showroomu ASKO v Praze.
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