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Letní měsíce nejsou jen obdobím do−
volených, ale také vhodným časem
udělat změnu ve svém bytě. Jen na−
příklad taková výměna koberce či se−
dací soupravy vám zpříjemní prostře−
dí, ve kterém jste doma. Pro inspiraci
co a jak změnit si zajděte do Obchod−
ního domu Linako v Klatovech. Pod
jednou střechou zde najdete vše, co
potřebujete pro pohodové, klidné a
spokojené bydlení. 
V bytovém textilu na
vás čeká bohatá na−
bídka dekoraček, zá−
clon, ubrusů, dek, pře−
hozů a dalších praktic−
kých doplňků. Zajímavé jsou i nové de−
kory záclonových tyčí, které s moder−
ním vzorem záclony nesmírně oživí
interiér každé domácnosti. Léto v byto−
vém textilu je ve znamení pestrých ba−
rev, které oživují prostředí a vnáší pozi−
tivní energii. Vyberete si dekoračku, zá−
clonu, potahovou látku a v Linaku vám
vše ušijí na míru. Málokdo odchází na−
příklad s neušitou záclonou. V oddělení
bytového textilu si také můžete vybrat
rolety, garnýže, žaluzie a domluvit si
i jejich montáž. 
Svět podlahovin, nábytku, sedacích
souprav, postelí, kuchyňských linek na
vás čeká v prvním poschodí obchodní−
ho domu. V podlahovinách jsou na
žebříčku zájmu na předním místě lina
připomínající svými vzory dřevěnou
podlahu. Skladem mají 4, 3 i 2 metrová
lina. Stále větší oblibu si získávají vyso−
ce zátěžová PVC.
Moderní vinylové podlahy svými
skvělými vlastnostmi stále více přita−
hují zájem zákazníků. Jejich největší

výhodou je odolnost, tak i atraktivita
vzorů, kdy můžete kombinovat různé
dekory (dřevo, kámen, dlažba,) a tím si
navrhnout originální podlahu dle vlastní
fantasie. Jsou odolné proti vlhkosti,
poškrábání, nevadí jim drápky vašich
čtyřnohých mazlíčku. 
Dřevěné podlahy jsou dobrou volbou
pro zdravý domov plný harmonie a
klidné atmosféry. Dřevo neshromažďu−

je prach a alergeny, což je jeho velké
plus. Dřevěná podlaha je nejpřirozeněj−
ší podlahová krytina, která poskytne tr−
valou hodnotu na dlouhou dobu včetně
pocitu originality.
Koberce vedou. Přes všechny módní
trendy v podlahovinách jsou koberce
stále tou nejžádanější podlahovinou.
V poslední době se zájem zvyšuje
i o ku sové koberce. V Linaku najdete

bohatou nabídku koberců ve všech ce−
nových kategoriích, které mají skladem. 
S pokládkou jakékoliv vybrané podla−
hoviny si nemusíte dělat starosti. Do−
mluvit si můžete ihned termín položení.
Trvalý zájem je o kuchyňské linky a jí−
delní sety a to díky velké nabídce nej−
různějších dekorů za velmi příznivou
cenu. Vybere si každý. Zákazník, který
si přeje kuchyňskou linku na míru bude

mile překvapen možnostmi, které mu
v Linaku nabídnou. Při výběru kuchyň−
ských linek si rovněž můžete zvolit
spotřebiče.
Nové modelové řady postelí, masivní
smrkový nábytek, obývací stěny, sedací
soupravy, vybavení dětských i student−
ských pokojíků, ložnice, postele, kance−
lářský nábytek, komody, nejrůznější do−
plňky na vás čekají v bohaté nabídce. 

Zdravotní matrace jsou stále prodej−
ním hitem. Obchodní dům Linako se
řadí v regionu mezi největší jejich pro−
dejce. V této souvislosti je třeba připo−
menout nabídku lamelových roštů
s elektrickým polohováním, díky ně−
muž je uživatel ušetřen jakékoliv složi−
té manipulace.
Prodej a služby jdou ruku v ruce už
26 let, tedy od založení Obchodního

domu Linako. Vyměření například
kuchyňské linky nebo prostoru pro
pokládku podlahovin je zdarma.
Kuchyňské linky montují včetně
spotřebičů. Obšívají koberce, šijí
podsedáky například na zahradní
nábytek. Další zajímavou službou,

kterou mohou zákazníci využít přímo
v obchodním domě je finanční služba
ESSOX. Za výhodných podmínek uza−
vřete smlouvu. Stačí vám jen dva do−
klady, například občanský a řidičský
průkaz. Možná, že právě tato informa−
ce bude dobrou zprávou pro ty, kteří
byli postiženi přívalovým deštěm na
Klatovsku v minulém měsíci. Obchod−
ní dům Linako vyjde maximálně vstříc. 
České zboží dominuje v Linaku. Fir−
ma má přímé vazby na výrobce, takže
zákazník při výběru zboží může mít ta−
ké individuální požadavky například
u sedacích souprav, kuchyňských li−
nek, postelí, skříní, zdravotních matra−
cí a podobně. Této možnosti zákazníci
v hojné míře využívají.
Šumavská včela je název prodejny,
která je součástí obchodního domu.
Zásluhu na tom má jednatel společ−
nosti Linako Rostislav Šipla, pro které−
ho je včelařství velkým koníčkem.
Včelstvo má uprostřed šumavské pří−
rody. Tuto svoji zálibu si nechtěl ne−
chat jen pro sebe. V Šumavské včele
dostanete pravý med ze Šumavy a dal−
ší včelí produkty jako například propo−
lis, mateří kašičku, kosmetiku, medo−
vinu a další. Pro ty, kteří se věnují vče−
lařství je připraven široký sortiment
včelařských potřeb a literatury.      (re)

Léto s Linakem, léto bez starostí

Obchodní dům Linako v Klatovech je v ulici 5. května (u parku za Kauflandem). 
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na veškerý 
vystavený nábytek

Sleva se nesčítá a neplatí na zboží, které už má akční cenu


