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NAVŠTIVTE CENTRUM BYDLENÍ A DESIGNU 
KAŠTANOVÁ, KDE NAJDETE VŠE 
PRO BYDLENÍ NA JEDNOM MÍSTĚ.
Čeká zde na vás 14 showroomů, 12 expozic v Centru hrubé výstavby 
a dalších 13 firem, které vám poradí od studie domu až po zařizování 
detailních dekorací.

Zúčastněte se Dnů otevřených dveří na Kaštanové ve dnech 2.–3. 10. 2020,  
kdy je pro vás Centrum otevřeno v mimořádné otevírací době 9–18 h, a mimo 
jiné se můžete zapojit do SOUTĚŽE o wellness víkend pro 2 osoby.



NA VŠECHNY  
OBKLADY  
A DLAŽBY

SLEVA 25 %



Poukaz lze uplatnit v termínu 19. 9.–10. 10. 2020 na showroomu Keraservis v areálu Centra bydlení 
a designu Kaštanová. Sleva 25 % se vztahuje na všechny obklady a dlažby, včetně venkovních dlažeb.

Showroom Keraservis
Otevírací doba:
Po–Pá: 9:00–18:00 
So: 9:00–13:00
www.keraservis.cz

Specialisté na koupelny – od návrhu  
po realizaci. Nabízí kvalitní obklady  
a dlažby, včetně venkovních dlažeb, 
koupelnové vybavení, sanitární 
techniku, luxfery a stavební chemii.

KERASERVIS



SLEVA 15 %

NA NÁKUP  
PODLAHY



Showroom Supellex
otevírací doba:
Po–Pá 7:00–18:00
So:  9:00–13:00
www.supellex.cz

Supellex – Svět podlah nabízí široký 
sortiment podlahovin. Vybírat můžete 
z vinylových, dřevěných, laminátových, 
korkových podlah, PVC, koberců  
a dalších.

Poukaz lze uplatnit v termínu 19. 9.–10. 10. 2020 na showroomu Supellex v areálu Centra bydlení 
a designu Kaštanová. Sleva 15 % se vztahuje na nákup podlah. Slevu nelze uplatnit na příslušenství, 
stavební a údržbovou chemii, příslušenství a stroje.

SUPELLEX – SVĚT PODLAH



SLEVA 15 %

NA ZDRAVOTNÍ MATRACE 
A POLŠTÁŘE ZNAČKY 

MAGNIFLEX

PŘIJĎTE VYZKOUŠET!



Poukaz lze uplatnit v termínu 19. 9.–10. 10. 2020 na showroomu DEHO v areálu Centra bydlení a designu 
Kaštanová. Sleva 15 % se vztahuje na nákup zdravotních matrací, polštářů a dalšího příslušenství (toppery, 
povlečení,...) značky Magniflex.

Showroom DEHO
otevírací doba: 
Po–Pá: 10:00–18:00
So: 9:00–13:00
www.deho.cz

Interiérové studio se špičkovými 
designéry kompletně vybaví vaši 
novou kuchyni, obývací pokoj, 
ložnici nebo koupelnu. 

DEHO – DESIGN YOUR HOME



NA MATERIÁLY ZNAČEK 
JAB, OMEXCO, KOBE

TAPETY, KOBERCE, 
DEKORAČNÍ LÁTKY

SLEVA 20 %



Showroom Optimal  
Interier Design
otevírací doba: 
Po–Pá: 10:00–18:00
So: 9:00–13:00
www.optimal-design.cz 

Specialista na tapety, dekorační 
a potahové látky, koberce, kvalitní 
čalouněný sedací nábytek, závěsné 
systémy, garnýžové tyče a vnitřní 
stínění.

OPTIMAL INTERIER DESIGN

Poukaz lze uplatnit v termínu 19. 9.–10. 10. 2020 na showroomu Optimal Interier Design v areálu Centra 
bydlení a designu Kaštanová. Sleva 20 % se vztahuje na nákup tapet, koberců, potahových a dekoračních 
látek vybraných značek.



SLEVA 15 %

NA GARÁŽOVÁ VRATA DELTA, 
EXCELLENT, PRAKTIK

NA VENKOVNÍ ŽALUZIE  
A PŘEDOKENNÍ ROLETY

MONTÁŽ ZDARMA PRO 
VCHODOVÉ DVEŘE AKTIV, 

HLINÍKOVÁ A PLASTOVÁ OKNA



Showroom LOMAX
Otevírací doba: 
Po–Pá: 9:00–18:00
So: 9:00–13:00
www.lomax.cz

LOMAX

Poukaz lze uplatnit v termínu 19. 9.–10. 10. 2020 na showroomu LOMAX v areálu Centra bydlení a designu 
Kaštanová. Sleva 15 % se vztahuje na nákup garážových vrat typů Delta, Excellent a Praktik a také se sleva 
15 % vztahuje na nákup venkovních žaluzií a předokenních rolet. Při nákupu vchodových dveří Aktiv nebo 
hliníkových či plastových oken lze uplatnit montáž zdarma.

Známý český výrobce LOMAX nabízí 
garážová vrata, sekční vrata, posuvná 
vrata, předokenní rolety, žaluzie, 
hliníková i plastová okna a vchodové 
dveře.



NA INTERIÉROVÉ  
A BEZPEČNOSTNÍ  

DVEŘE

SLEVA 20 %



Showroom Porte Karpi
otevírací doba:
Po–Pá: 9:00–18:00
So: 9:00–13:00
www.portekarpi.cz

Dodavatel interiérových dveří 
italských značek Pivato, Ferrero 
Legno a bezpečnostních dveří OKEY 
včetně všech doplňků jako jsou kliky 
či madla.

PORTE KARPI

Poukaz lze uplatnit v termínu 19.9.–10.10.2020 na showroomu Porte Karpi v areálu Centra bydlení 
a designu Kaštanová. Sleva 20 % se vztahuje na nákup interiérových a bezpečnostních dveří.



NA STAVEBNÍ 
POUZDRA PRO 

POSUVNÉ DVEŘE

SLEVA 20 %



Showroom Eclisse
otevírací doba:
Po–Pá: 9:00–18:00
So: 9:00–13:00
www.eclisse.cz

Společnost ECLISSE dodává posuvné 
dveře do všech domácností. Vybírat 
můžete klasickou obložkovou 
řadu pouzder či minimalistickou 
bezobložkovou kolekci.

ECLISSE

Poukaz lze uplatnit v termínu 19. 9.–10. 10. 2020 na showroomu Eclisse v areálu Centra bydlení a designu 
Kaštanová. Sleva 20 % se vztahuje na nákup všech typů stavebních pouzder pro posuvné dveře.



SLEVA 15 %

NA VŠECHNY PRODUKTY

BETONOVÉ STĚRKY, 
DEKORAČNÍ STĚRKY, 

VERTIKÁLNÍ ZAHRADY  
A MECHOVÉ OBRAZY



Showroom Němec
otevírací doba:
Po–Pá: 10:00–18:00
So: 10:00–13:00
www.nemec.eu

Společnost Němec nabízí realizaci 
betonových i dekoračních stěrek, 
řešení vertikálních zahrad na míru 
včetně výroby mechových či živých 
obrazů.

NĚMEC STYLOVÉ POVRCHY & VERTIKÁLNÍ ZAHRADY

Poukaz lze uplatnit v termínu 19. 9.–10. 10. 2020 na showroomu Němec v areálu Centra bydlení a designu 
Kaštanová. Sleva 15 % se vztahuje na nákup všech produktů – betonové stěrky Betonepox, dekorační 
stěrky, vertikální zahrady, živé a mechové obrazy.



NA VŠECHNY 
PRODUKTY  

Z PŘÍRODNÍHO  
I UMĚLÉHO KAMENE

SLEVA 25 %



Showroom Dekstone
otevírací doba: 
Po–Pá:  9:00–18:00
So:  9:00–13:00
www.dekstone.cz

DEKSTONE

Poukaz lze uplatnit v termínu 19. 9.–10. 10. 2020 na showroomu Dekstone v areálu Centra bydlení 
a designu Kaštanová. Sleva 25 % se vztahuje na nákup všech produktů z přírodního i umělého kamene – 
obklady, dlažby, Technistone, Dekton.

Specialisté na kámen. Dekstone nabízí 
atypické i tradiční dlažby a obklady 
do interiéru i exteriéru, kuchyňské 
a koupelnové desky, schody, parapety či 
obklady krbů.



SLEVA 25 %

Z CENÍKOVÝCH CEN NA 
VŠECHNY ZDICÍ PRVKY 
BEZ VODOROVNÝCH 

KONSTRUKCÍ (PŘEKLADY, 
STROPY, SCHODY)

®

®



Expozice Ytong v Centru 
hrubé výstavby

Termín schůzky sjednávejte s: 
Pavel Zámečník 
+420 725 070 230 
pavel.zamecnik@xella.com

www.ytong.cz

YTONG je bílá tvárnice, která je 
vyrobena z vápna, písku, cementu 
a vody. Uvnitř obsahuje milióny 
vzduchových pórů, které jí také 
daly jméno: pórobeton.

YTONG

Poukaz lze uplatnit v termínu 19. 9.–31. 12. 2020. Slevu lze uplatnit těmito způsoby: fyzicky v Centru 
bydlení a designu Kaštanová; Kontaktem obchodníka, kontakt na www.ytong.cz; Na bezplatné lince 800 
828 828; Přes webový formulář nejvýhodnější nabídky na webu www.ytong.cz, podmínkou je přiložení 
kopie kupónu. Jiný způsob nebude akceptován.



NOSNÝ ŽALUZIOVÝ  
A ROLETOVÝ PŘEKLAD 

HELUZ 

ZA 1 KČ

PŘI ODBĚRU 
OBVODOVÉHO 
ZDIVA HELUZ.



Expozice HELUZ v Centru 
hrubé výstavby

Termín schůzky sjednávejte s: 
Rostislav Michálek 
+420 725 569 282 
michalek@heluz.cz

www.heluz.cz

Od základu po komín. 
Heluz nabízí kvalitní cihly 
s různými parametry, 
stropy, překlady i komíny 
pro tuhá, kapalná či 
plynná paliva.

HELUZ

Poukaz lze uplatnit v termínu 19.9. – 6.11.2020 pomocí formuláře na webových stránkách www.heluz.cz/
akce. Za každých odebraných ucelených 15 palet obvodového zdiva HELUZ FAMILY nebo FAMILY 2in1 má 
zákazník nárok na jeden nosný žaluziový a roletový překlad HELUZ za 1 Kč/ks včetně DPH. Registrace do 
31. 10. 2020.



NA VYBRANÉ TYPY 
VÍŘIVEK

SLEVA 33 %



Expozice EuroWellness  
v Centru hrubé výstavby

Termín schůzky sjednávejte s: 
Tomáš Drda 
+420 777 064 741 
obchod@spa-virivky.cz

www.spa-virivky.cz

Luxusní vířivky nejen na zahradu 
a komplexní přístup, od návrhu po 
realizaci vč. vizualizace a montáže, 
nabízí výhradní distributor vířivek 
Villeroy & Boch – EuroWellness.

EUROWELLNESS

Poukaz lze uplatnit v termínu 19. 9.–10. 10. 2020 na expozici EuroWellness v Centru hrubé výstavby 
v areálu Centra bydlení a designu Kaštanová. Slevy se vztahují na konkrétní typy vířivek. Detailní informace 
představí zástupce firmy EuroWellness.



NA PRODUKTY 
PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, 

ZÓNOVÉ REGULACE 
TEPLOTY

SLEVA 20 %



Expozice Uponor v Centru 
hrubé výstavby

Termín schůzky sjednávejte s: 
Jan Blažek 
+420 733 129 074 
jan.blazek@uponor.com

www.uponor.cz

Uponor je přední světový dodavatel 
instalačních rozvodů a systémů regulace 
vnitřního prostředí na evropských trzích 
s obytnými budovami i nebytovými 
prostory.

UPONOR

Poukaz lze uplatnit v termínu 19. 9.–10. 10. 2020 na expozici Uponor v Centru hrubé výstavby v areálu 
Centra bydlení a designu Kaštanová. Sleva 20 % se vztahuje na řešení podlahového vytápění a zónové 
regulace teploty.



SLEVA 30 %

NA STUDII FUNGOVÁNÍ 
VAŠEHO CHYTRÉHO  

DOMOVA
CHYTRÝ BUDÍK LOXONE 

TOUCH NIGHTLIGHT 
ZDARMA



Expozice Smarteon  
v Centru hrubé výstavby

Termín schůzky sjednávejte s: 
Jan Páral 
+420 720 311 240 
info@smarteon.cz

www.smarteon.cz

Posláním Smarteonu je tvořit ty nejlepší 
chytré domy na světě. Domy, do kterých 
je radost se vracet, neboť vám díky 
automatizaci rutinních úkonů, jako je 
např. regulace topení, stínění a větrání 
ušetří mnoho času i starostí.

SMARTEON

Poukaz lze uplatnit v termínu 19. 9.–10. 10. 2020 na expozici Smarteon v Centru hrubé výstavby v areálu 
Centra bydlení a designu Kaštanová. Slevu 30 % lze uplatnit při objednávce kompletní studie fungování 
chytrého domova. Chytrý budík zdarma bude dodán při objednání chytré elektroinstalace.



SLEVA 10 %

NA PARKOVACÍ 
SYSTÉMY 

TRENDVARIO  
A MULTIBASE



Kancelář Klaus Multiparking

Termín schůzky sjednávejte s: 
Jaroslav Klíma 
+420 603 214 062 
klima@klaus-multiparking.cz

www.klausmultiparking.cz

Společnost Klaus Multiparking nabízí 
komplexní služby v oblasti návrhu, 
realizace a servisu automatických 
a poloautomatických parkovacích 
systémů.

KLAUS MULTIPARKING

Poukaz lze uplatnit v termínu 19. 9.–10. 10. 2020 v areálu Centra bydlení a designu Kaštanová. Sleva 10 % 
se vztahuje na nákup parkovacího systému typu TrendVario nebo MultiBase.



STUDIE 
RODINNÉHO 

DOMU 

ZDARMA 



Kancelář 2F projekt

Termín schůzky sjednávejte s: 
Ing. Nikola Kučerová 
+420 728 156 276 
nikola@2fprojekt.cz

www.2fprojekt.cz

Poskytování spolehlivých, chytrých 
a moderních služeb v oblasti 
projektové a inženýrské činnosti – to 
je to, čím se 2F projekt zabývá.

2F PROJEKT

Poukaz lze uplatnit v termínu 19. 9.–10. 10. 2020 v areálu Centra bydlení a designu Kaštanová.
Studii rodinného domu ZDARMA v hodnotě 25 000 Kč je možné získat při objednání projekční  
a inženýrské činnosti ve stupni pro stavební povolení.



VYŘÍZENÍ 
STAVEBNÍHO 

POVOLENÍ  
A INŽENÝRING

ZDARMA



Kancelář VL Atelier design

Termín schůzky sjednávejte s: 
Vladimíra Litworová 
+420 739 410 131 
v.litworova@v-latelier.eu 

nebo Jana Třeštíková 
+ 420 731 484 231  
horjanka@ladymail.cz

www.v-latelier.eu

Tým, který vám nabízí komplexní 
architektonické, návrhářské, 
projekční a konzultační služby. 
Pracují na projektech různých 
druhů a měřítek.

VL ATELIER DESIGN

Poukaz lze uplatnit v termínu 19. 9.–10. 10. 2020 v areálu Centra bydlení a designu Kaštanová. Vyřízení 
stavebního povolení a inženýring ZDARMA je možné získat pouze při zadání kompletního projektu RD – 
projekční a návrhářské práce vč. návrhu interiéru.



NA NÁVRH 
INTERIÉRU

SLEVA 20 %



Kancelář Fridrichová  
design interiéru

Termín schůzky sjednávejte s: 
Ilona Fridrichová 
+420 606 916 816

nebo Ing. Gabriela Fridrichová, 
+420 723 441 996 
fridrichova.interiery@seznam.cz

www.fridrichovainteriery.cz

Dvougenerační tým 
nabízející kvalitní služby 
a maximální otevřenost 
nápadům a potřebám 
klientů – to je Fridrichová 
design interiéru.

FRIDRICHOVÁ DESIGN INTERIÉRU

Poukaz lze uplatnit v termínu 19. 9.–10. 10. 2020  
v areálu Centra bydlení a designu Kaštanová. Sleva se 
vztahuje na jednu službu designéra viz nabízené služby 
na fridrichovainteriery.cz.



1 + 1 káva
ZDARMA



Kavárna
otevírací doba: 
Po – Pá: 9:00–18:00
So: 9:00–13:00
www.kastanova.cz 
/cafe-kastanova/

V Café Kaštanová se setkávají všichni, 
kteří mají rádi pěkné a klidné prostředí, 
výborné občerstvení a hledají kvalitní 
zázemí pro své obchodní schůzky.

CAFÉ KAŠTANOVÁ

Poukaz lze uplatnit v termínu 19. 9.–10. 10. 2020 v kavárně Café Kaštanová v areálu Centra bydlení 
a designu Kaštanová. Při zakoupení jedné kávy získáte levnější kávu dle výběru ZDARMA. 



•  Jakmile kompletně vyplníte tajenku, uveďte své údaje 
a lístek vhoďte do slosovacího boxu na Informacích.

•  Jednoho výherce budeme losovat v pondělí 5. 10. 2020.

VYHRAJTE
WELLNESS 
VÍKENDOVÝ
POBYT
V INFINIT  
MAXIMUS BRNO 
PRO 2 OSOBY
V CENĚ 8 340 KČ

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

TELEFON

Během Dnů otevřených dveří, 2. a 3. 10. 2020, 
hledejte v areálu Centra Kaštanová terčík z loga, 
na kterém jsou uvedeny soutěžní otázky. Správné 
odpovědi pište do křížovky na další straně. 

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v platném znění, souhlasí výše uvedená osoba s využitím 
osobních údajů pro účely partnerské soutěže Centra Kaštanová.
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•  Slevy a benefity lze uplatnit pouze s předložením konkrétního slevového kupónu.

•  Slevové kupóny lze uplatnit pouze v areálu Centra bydlení a designu Kaštanová (pokud není 
uvedeno jinak).

•  Slevové kupóny lze uplatnit pouze v termínu platnosti kupónu nebo do vyprodání zásob.

•  Konkrétní slevový kupón lze uplatnit pouze jednou, slevy se nesčítají.

•  Slevový kupón nelze kombinovat s dalšími slevami, akcemi či dárkovými poukázkami (pokud není 
uvedeno jinak).

•  Slevový kupón se nevztahuje na předešlé nákupy.

•  Centrum bydlení a designu Kaštanová nenese zodpovědnost za nemožnost uplatnění slevového 
kupónu a nezodpovídá za žádnou škodu, ušlý zisk, případně jinou újmu vzniklou touto situací.

•  Keraservis Group a.s., provozovatel Centra bydlení a designu Kaštanová vydávající slevovou knížku 
ke Dni otevřených dveří 2020, si vyhrazuje právo změny.

PODMÍNKY VYUŽITÍ SLEVOVÝCH KUPÓNŮ



–30 %
SOUTĚŽ–20 %

–15 %

SLEVOVÁ
KNÍŽKA

DNY
OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 2020

KASTANOVA.CZ

+420 607 000 707

info@kastanova.cz

 @Centrumbydleniadesignu

@centrum_bydleni_a_designu

Centrum bydlení a designu Kaštanová
Kaštanová 515/125a, 
620 00 Brno - Tuřany

www.kastanova.cz


