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ŠILUMA NAMUOSE
Vienas išminčius kartą pasakė – svarbiausia, kad kojoms būtų šilta. Yra daug
skirtingų būdų, kaip gauti šilumą, ir visi jie prieinami parduotuvėje-sandėlyje DEPO!

Nepriklausomai nuo to, ar Tavo namų kūrykla
maitinasi malkomis, briketais ar granulėmis,
DEPO šilumos valgiaraščio pasirinkimas
visada didelis.

Galimybė namuose reguliuoti temperatūrą pagal
savo poreikius ne tik patogi, bet ir naudinga.
Krosnelės, centrinio šildymo katilai, krosnys ir
židiniai leis Tau mėgautis šiluma!

Patogiai, greitai ir paprastai gaunama šiluma –
tepaliniai radiatoriai, infraraudonųjų spindulių
šildytuvai ir konvektoriai, rankšluosčių
džiovintuvai ir kiti sprendimai, kurie yra skirtingų
galių ir skirtingiems poreikiams.

Vieni sako, kad šiluma kvepia mėtų arbata, kiti –
kad blynais. Kaip ten bebūtų, DEPO lentynose
rasi visko, kad suprastum, kur tiesa.

ŠILUMA STATYBAI
Aprenk savo namą šaltajam sezonui tinkamais rūbais. Parduotuvėje-sandėlyje DEPO yra
įvairi šilumos izoliacijos medžiagų pasiūla. Į Statybinių medžiagų skyrių galima įvažiuoti
automobiliu tiesiai prie reikiamų medžiagų ir iš karto jas susikrauti į savo transportą.

Šilumą kuria ne tik medžiaga, bet ir jos atspalvis.
Būtent dėl to esame pasirūpinę, kad būtų daug
skirtingų grindų dangos rūšių. Nuo minkštų kilimų
iki praktiško laminato. Nuo natūralios medienos
parketo iki kamštinės dangos. Belieka tik išsirinkti!

Kartais reikia visai nedaug, kad namai būtų
šiltesni ir taupesni. Nedidelis patobulinimas šen,
sumanus papildymas ten.
DEPO prieinami instrumentai bei medžiagos ir
dideliems, ir mažiems šilumos projektams.

ŠILUMA NUMYLĖTINIAMS
Kaipgi taip – mes šilumoje, o jie ne? Drąsiai imk su savimi numylėtinį, kad prieš
pirkdamas pamatuotum jam šiltą paltuką, apsiaustą nuo lietaus, ypač patogų guolį
ar kitą aksesuarą. Ir nepamiršk apie kasdienius ir šventinius skanėstus lojantiems,
miaukiantiems, skraidantiems, plaukiojantiems ir kitiems draugams.

Judėjimas kuria šilumą. Parduotuvėje-sandėlyje DEPO prieinama
viskas, kad šią paprastą taisyklę praktiškai galėtų patikrinti ir
numylėtiniai, ir jų šeimininkai.

ŠILUMA SIELAI
Parduotuvėje-sandėlyje DEPO prieinami sprendimai leidžia ne tik įrengti
pirtį, bet ir mėgautis padarytu ar šiaip sielą pradžiuginti. Pirties aksesuarai,
naudingi daiktai namų interjerui, didesnės ir mažesnės dovanos, platus
gėlių ir kambarinių augalų pasirinkimas.

Kai praktiškais dalykais pasirūpinta, metas skirti laiko
sau ir savo pomėgiams – tapybai, floristikai,
rankdarbiams, žvejybai ir pan.

Naudingų pirkinių sprendimas yra DEPO kortelė!
Jei tokios dar neturi, gauk ją nemokamai parduotuvės
kasoje arba informacijos centre. Kortelė, prieinama
ir fiziniams, ir juridiniams asmenims, leidžia apsipirkti
dar naudingiau.

Nebijokite apsipirkti su užmoju! DEPO rasi prekių skirtingiems projektams, norams ir skoniams.
Didelis prekių pasirinkimas prieinamas žemomis kainomis bet kurią savaitės dieną. Tau nereikia laukti
„ypatingų pasiūlymų“, akcijų ar išpūstų kainų nuolaidų dienos. Važiuok į DEPO ir apsipirk žemomis
kainomis kiekvieną dieną ir būtent tada, kai Tau reikia.

Žemos kainoąs!
kiekvieną dien

366

dienas
per metus

Visų 100 000
prekių

Sulygink pats!
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Sužinok daugiau:

www.depo-diy.lt

Nuotraukos iliustracinės. Prekių pasiūla parduotuvėse gali skirtis. Su prekių pasiūla ir kainomis klientus kviečiame susipažinti pačioje parduotuvėje.

