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POZVÁNKA na DEN ZDRAVÍ
KDY: středa 27. 1. 2016 od 11.00 do 16.00 hod.
KDE: obchodní pasáž budovy FILADELFIE (u akvária)
Nechte si ZDARMA poradit od profesionálů zdravého životního stylu.
Den zdraví organizuje společnost Prameny zdraví ve spolupráci s občanským
sdružením MARANATHA, které sídlí právě zde v BB Centru.
Na co se můžete těšit:
Měření krevního tlaku a tuku v těle
Výpočet hodnot na chytré váze Tanita
Test životního stylu
Individuální poradenství

Budova FILADELFIE

Další kantýna MOMENTO v BB Centru
Už v únoru se v BB Centru v budově ALPHA otevře druhá restaurace konceptu MOMENTO.
Stejně jako MOMENTO DELTA bude i restaurace MOMENTO ALPHA disponovat širokou
nabídkou kvalitních a zejména pestrých jídel připravovaných pod taktovkou šéfkuchaře
Martina Jiskry. Ochutnat zde budete moci českou kuchyni, zahraniční speciality podle
originálních receptur a denně také vital menu.
Od února sledujte aktuální nabídku na webových stránkách.
Budova ALPHA
www.momentoalpha.cz
FAST-RESTAURANTS DELTA & ALPHA

PROSBA O SPOLUPRÁCI: odstranění sněhu
z automobilu před vjezdem do garáží
Tímto prosíme všechny řidiče využívající parkování v podzemních garážích v budovách
BB Centra, aby v zimním období vjížděli do parkingu s autem řádně očištěným od sněhu.
Tající sníh má negativní vliv nejen na Váš vůz, ale také na stav budovy.
S odstraněním sněhu Vám ochotně pomohou pracovníci parkovišť, kteří Vám zapůjčí
potřebné vybavení – smetáčky a škrabky. Děkujeme za pochopení.

www.bbcentrum.cz
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ČESKÁ POŠTA otevřela rekonstruovanou
pobočku
V úterý 19. 1. 2016 byla po kratší rekonstrukci, během níž došlo k rozšíření počtu
obchodních přepážek ze 2 na 3 a také personálnímu posílení, znovuotevřena pobočka
ČESKÉ POŠTY v budově BRUMLOVKA.
Zákazníci se tak nyní mohou těšit z komfortnějšího zajištění poštovních služeb
a rychlejšího odbavení.
Budova BRUMLOVKA
www.ceskaposta.cz

BALANCE CLUB BRUMLOVKA
pro Vaše nejbližší připravil speciální
dárek - prodloužený valentýnský víkend
Po zakoupení dárkového voucheru máte v období 11. – 14. 2. 2016 neomezený vstup
do fitness, bazénu, klubových spa, a to včetně pátečního romantického večerního
plavání při svíčkách. Vouchery na toto speciální čtyřdenní členství stojí 990 Kč a platí pro
jednu osobu. K dostání jsou v recepci klubu.

Budova BRUMLOVKA
www.balanceclub.cz

Optika NOVUS představuje novou kolekci
dioptrických obrub značky EMPORIO ARMANI!
Modely této značky se vyznačují hrou živých barev, matnými povrchovými úpravami
a pohodlnými tvary. Kolekce je určena pro každodenní nošení inspirovaná nejnovějšími
módními trendy, kloubí v sobě módnost i eleganci.
Možnost MĚŘENÍ ZRAKU bez dlouhého čekání a platby benefity.
Objednání na tel. č.: 605 858 859, 777 332 170 či e-mailu: brumla@novusoptik.cz

Budova BRUMLOVKA
www.novusoptik.cz

EA3073_EA3071__30x40_M.indd 1

www.bbcentrum.cz

04/08/15 09:01

Vydává: PASSERINVEST GROUP, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, info@passerinvest.cz

