
klub LIVING 
Připravili jsme pro vás širokou nabídku doplňkových služeb, díky kterým se veškeré aktivity spojené s novým bydlením stanou 

příjemným zážitkem. Prostřednictvím členství v klubu LIVING máte k dispozici doporučené partnery a odborníky pro zařizování 

vašeho bydlení, výběr nábytku, kuchyně, bytového textilu, svítidel a dalších interiérových doplňků. Díky klubu LIVING získáte 

komplexní přehled o tom, na co je dobré myslet při plánování interiéru, a jak správně postupovat, než se nastěhujete do nového 

bydlení. Klub LIVING je váš partner a rádce pro kvalitní bydlení a životní styl.

NEŽ SE NASTĚHUJEME
■ hypoteční financování

■ stěhování

■ pojištění

■ realitní a právní služby

BYDLÍME — ŽIJEME
■ návrhy, úpravy, realizace interiérů

■ kuchyňská studia

■ vybavení kuchyní a kuchyňské potřeby

■  koupelny, koupelnový nábytek

■ nábytek a interiérové doplňky

■ audio, video systémy, ozvučení, 

 inteligentní systémy

■ závěsy, záclony, tapety a doplňky

■ svítidla a osvětlení

■ biolihové krby

■ stínící systémy, rolety

■ podlahy a koberce

■ kancelářský nábytek

váš domov bude žít

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH KATEGORIÍ



OSVĚDČENÍ PARTNEŘI
Na základě dlouholeté spolupráce jsme pro vás vybrali 

odborné partnery ze světa bydlení, kteří patří mezi ty 

nejlepší na trhu.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Každá příležitost je vzácná, každý klient je jedinečný. 

Uvědomujeme si individualitu a respektujeme očekávání 

každého jednotlivce. Nabízíme osobní přístup a v  případě 

zájmu vám zprostředkujeme setkání s vybraným partnerem 

a rádi se zúčastníme i první schůzky.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ
Není třeba riskovat či všemu rozumět, stačí si vybrat 

správného partnera, na kterého se můžete 100% spolehnout.

BONUSY, ODMĚNY
Ve spolupráci s  našimi obchodními partnery jsme pro vás 

připravili atraktivní benefity a výhody určené pouze pro 

majitele bonusové karty klubu LIVING.

SLUŽBY A PÉČE O KLIENTA
Prostřednictvím klubu LIVING vás budeme informovat 

o  aktuálních novinkách našich partnerů, upozorníme na 

speciální nabídky, plánované akce, soutěže a doporučíme 

další tipy ze světa interiéru a moderního životního stylu.

Aktuální přehled partnerů klubu LIVING naleznete vždy po přihlášení do vašeho účtu na www.klub-living.cz.
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NAŠI PARTNEŘI 

harmonie vašeho interiéru je v našich detailech

klub LIVING 


