
Veškeré podlahoviny, koberce, lina,
kuchyňské linky, nábytek, postele,
komody, zdravotní matrace, dekorač-
ky, záclony, bytový textil – to je letmý
pohled do Obchodního domu Linako
v Klatovech.  Kromě nabídky zboží si
mohou zákazníci objednat všechny
potřebné služby jako je pokládka  veš-
kerých podlahovin, obšití koberců,
ušití záclon na míru a podobně. Spe-
cialitou  klatovského Linaka je prodej-
na Šumavská včelka. Jako jediná v re-

gionu nabízí med ze
Šumavy,  nejrůznější
včelí produkty včetně
kosmetiky a potřeby
pro včelaře.
Jak se Linako Klatovy
připravuje na jarní se-
zónu jsme si povídali se
spolumajitelem firmy
Rostislavem Šiplou,
manažerkou provozu
Věrou Novákovou a La-
děnou Šmídovou.
Na co se mohou zákazníci těšit?
V naší nabídce máme zcela nové kolek-
ce koberců, lin, podlahových krytin. Také
cenové rozpětí je velké, takže si každý
určitě vybere.  Poradíme, jak si například
vybírat koberec. Tmavé barvy a výrazné
vzory prostor opticky zmenšují, nená-
padné vzory zvětšují Teplé barvy jsou

červená, oranžová, odstíny žluté, zatím-
co modrá, zelená šedá nás pocitově
zchladí. Zákazníci mohou využít 10%
slevy, kterou poskytujeme do konce dub-
na letošního roku na pokládku všech po-
dlahových krytin.
Také v kuchyňských linkách čeká
klienty překvapení?
Jsou to nové kolekce kuchyňských linek
a jejich charakteristickým rysem je ba-
revnost, zejména teplé barvy a nové mo-
derní řešení skříněk a zásuvek. Nabízí-

me kvalitní české kuchyňské
linky  vyrobené přímo na míru.
Zákazníkovi kuchyňskou linku

zaměříme zdarma a v případě, že se
rozhodne si ji u nás objednat má také
grafický návrh zdarma. Samozřejmostí
je, že každému klientovu kuchyňskou
linku  odvezeme na místo a smontuje-
me. Opět výběr v kuchyňských linkách je
značně bohatý a cenové rozpětí je širo-
ké. Jen pro představu uvádíme, že cena

kuchyňských linek u nás začíná od
5.000 korun.
Sázíte na české výrobky?
Už v loňském roce se nebývale zvýšil zá-
jem o české zboží.
První otázkou záka-
zníka bylo - a je to čes-
ké?  Nabízíme obýva-
cí stěny, skříně, dět-
ské pokoje, nejrůzněj-
ší nábytek postele,
sedací soupravy od
českých výrobců.
Vedle toho máme
zboží od zahraničních
firem, takže si každý
může vybrat.
Co je nyní hitem?
V zájmu o masivní ná-
bytek jasně vede po-
stel Viagra. Je nesmírně pohodlná s vel-
kým úložným prostorem. Klientovi ji ne-
cháme vyrobit přímo na míru. Dále jsou
to kuchyňské linky a zdravotní matrace.
Máte přímý kontakt s výrobcem?
Tuto spolupráci preferu-
jeme. Můžeme
tak splnit kliento-
vo individuální
přání. Například
zákaznice  poža-
dovala atypický
rozměr zdravotní
matrace. Byla do-
slova neš�astná z
toho, že ji nikde
nemůže sehnat.
Protože máme přímou spolu-

práci s výrobní firmou,
mohli jsme klientce
zdravotní matraci bez
problémů dodat k její

plné spokojenosti. 
Jaké módní trendy pro letošní jaro
můžeme zaznamenat v bytovém tex-
tilu?

Opět vévodí pestré, veselé barvy s výra-
znými vzory. Zájem je o záclony s citlivěj-
šími vzory. Záclony ušijeme podle záka-
zníkova přání. Taktéž sedáky na zahrad-
ní nábytek. Látky si u nás klient vybere.
Nabízíte kompletní služby?

Dneska chce mít zá-
kazník pokud možno
vše na jednom místě.
Vybere si u nás zboží
a další práce s tím
spojené mu zajistíme
na klíč. O nic se ne-
musí starat.
Klienti u nás mohou
nakupovat i na půjč-

ku, kterou vyří-
díme přímo u

nás. Stačí jen dva
doklady. Například ob-

čanka a řidičák.  Spolupracujeme s po-
skytovatelem finančních služeb ES-
SOX.
Na spolumajitele firmy Rostislava Ši-
plu musím prozradit, že jeho  velkým
koníčkem jsou včely. Proto v Ob-
chodním domu Linako v Klatovech
najdete prodejnu Šumavská včela. Co
nabízíte?
Med ze Šumavy přímo od včelaře.
Je to opravdu šumavský med?
Přesně takto se ptá většina zákazníků.
Je to skutečně med ze Šumavy. Bydlím
na Šumavě a mám několik desítek včel-
stev. V tomto období je o med nesmírný
zájem, protože je to taková domácí lé-
kárna. Jinak prodáváme další nejrůzněj-
ší produkty se včelími produkty od siru-
pů, před medovinu až po kosmetiku. Zá-
jem je o mateří kašičku, propolis a po-
dobně. Současně s tím zde máme
veškeré potřeby pro včelaře.           (re)
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Viagra

„Tmavý včelí med ze Šumavy je mezi medy jedničkou,“
říká Rostislav Šipla.

Přivítejte jaro s Linakem Klatovy


