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  Nová služba: TV2GO 

a Interaktivní televize 

  Plaťte jen za to, 
co opravdu sledujete – 
nová programová nabídka 

kabelové a interaktivní 

televize a TV2GO  

  Velký počet HD kanálů již  
v základní nabídce

  Cena již od 150 Kč/měsíc

 Opět zrychlujeme!

  Neustále rozšiřujeme 
pokrytí optickou sítí

  Stabilní, spolehlivé a rychlé 
připojení bez limitů

  Nepřetržitý dohled nad sítí

  Bezplatný pronájem 
zařízení

  Po čertech rychlý internet

až 200 Mb/s

.cz
po čertech rychlý internet, kabelová 
a interaktivní televize, TV2GO

Více o našich službách
na www.satt.cz

internet televize

info@satt.cz
Okružní 11

591 01 Ždár nad Sázavou +420 566 654 844

(Dokončení ze str. 7)
 Seženeme vaše výrobky i ve 

žďárských obchodech zaměře-
ných na zahradní techniku – a jak  
výrobky z PLASTIE poznáme?

Ano, zakoupíte je i jinde ve Žďá-
ře. Většina výrobků má samolep-
ku s logem a popisem výrobku. U 
jednodušších květináčů je logo na 
spodní části.

Kam nejdál prodáváte své výrobky 
– a liší se požadavky  zahraničních 
odběratelů od našich zvyklostí?

Dodáváme do nejrůznějších zemí 
světa, je jich asi 25. Jako perlič-
ku bych uvedla Trinidad a Tobago, 
kam odešel letos první kontejner. 
Ale dodáváme i do Japonska, USA, 
Kanady, Saúdské Arábie a většiny 
evropských zemí.  (PI Pla-5-L)

PLASTIA zve na Zahrádkářský...

Přijďte nás navštívit do nového ná-
bytkového studia na náměstí Repub-
liky ve Žďáru nad Sázavou (v místě 
dřívější prodejny Anke). 

Nabízíme moderní sedací soupra-
vy, postele z rostlého dřeva nebo 
jeho imitace, pěnové i pružinové 
zdravotní matrace prvotřídní kvality, 
lůžkoviny a další zboží.

Veškerý sortiment odebíráme od čes-
kých výrobců s dlouholetou tradicí. 

Jsme schopni a ochotni poskytnout 
vám kompletní služby včetně dopra-
vy a montáže. Po dohodě s klientem 
je možné vystěhovat dosluhující ná-
bytek a vyměnit jej za u nás nově 
zakoupený.

Rádi vám poradíme a doporučíme 
zboží podle vašich přání a potřeb. 
Naším hlavním cílem je dosáhnout 
nejvyšší spokojenosti a pohodlí 
zákazníků.  (PIao-5L)

Alfa Omega, nově otevřené
nábytkové studio na náměstí

Malé lžičky na čaj a kávu časem 
zhnědnou, zejména v záhybech 
a v místě vzorku rukojetí.  Pokud 
nemáme myčku, která lžičky vyčistí 
do vysokého lesku, nezbývá než zku-

sit  babičkovské metody. 
První způsob dobře funguje i  na 

připečený hrnec. Můžeme tak vyře-
šit obojí najednou. 

(Pokračování na str. 9)

Jak vyčistit zahnědlé 
kávové lžičky a příbory


