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Průzkumy mezi spotřebiteli jasně
ukazují, že nejraději nakupují v těch
obchodech, kde si mohou objednat i
následné služby.  Například si vybe-
rou koberec a ihned na místě si chtě-
jí domluvit termín jeho od-
vozu a položení.  Tento zá-
kaznický trend nám po-
tvrdili i v Obchodním domě
Linako Klatovy, kde jsme
besedovali s jejím majitelem Rosti-
slavem Šiplou a manažérkou Věrou
Novákovou.

Prodej a služby pod 
jednou střechou
Nedovedeme si představit, že bychom
prodávali koberce, lina, plovoucí podla-
hy bez toho, že zákazníkovi nenabídne-
me odvoz a položení. To samé platí u by-
tového textilu, Máme vlastní šicí dílnu,
takže ušijeme záclony, závěsy, nejrů-
znější podložky, sedáky. Když si klient
vybere kuchyňskou linku, tak mu ji odve-
zeme a sestavíme. Máme zkušený tým
podlahářů, švadlen a truhlářů. Komplex-
nost naší nabídky včetně služeb nám
umožňuje, že můžeme vybavit rodinný
dům, penzion, hotel od podlahy přes ná-
bytek, potahy, osušky, záclony, deko-
račky až po lustry. 

Poptávka po českých 
výrobcích
Většinou se nás zákazník ptá – a je to
české? Preferujeme české zboží. Jsou
to například obývací stěny, dětské poko-

je, sedací soupravy, postele, válendy,
kuchyňské linky. Máme přímé kontakty s
výrobci, takže jsme schopni splnit i spe-
cifická přání našich klientů. Samozřej-
mě, že máme zboží i od zahraničních fi-
rem. Zákazník má u nás velkou pestrost
výběru.

Létu vévodí pestré barvy
V bytovém textilu jasně vedou červená,
modrá, žlutá, zelená  barva v různých
kombinacích. Psychologové doporučují
do bytu tyto zářivé barvy, které vnášejí
klid, pohodu a radost. U záclon jsou v
módě nejrůznější vzory. V našem oddě-

lení bytového textilu vám při výběru zbo-
ží odborně poradíme.

Matracové studio
V regionu se svou nabídkou zdravotních
matrací řadíme mezi největší obchodní
domy. Protože přímo spolupracujeme s

výrobci matrací, vyhovíme všem požadav-
kům našich klientů. Velmi častým poža-
davkem jsou matrace délky přes dva met-
ry. Také máme velký výběr dětských ma-
trací. Odborně vám poradíme, jaká zdra-
votní matrace bude pro vás nejvhodnější.

Bez hotovosti u nás 
nakoupíte
Spolupracujeme se společností Essox,
která nabízí klientům úvěr. Ten si může-
te vyřídit přímo u nás během několika mi-
nut. Stačí vám dva doklady jako napří-
klad platný občanský průkaz, cestovní
pas, řidičský průkaz, kreditní karta, zbroj-
ní pas, průkaz zdravotní pojiš�ovny. Není
třeba ručitele. Po podepsání smlouvy si
můžete ihned vybrané zboží odvést.

Med ze Šumavy
Při návštěvě Linaka určitě neopomene-
te zavítat do Šumavské včely. Prodejna
je součástí obchodního domu.  Nabízí
med ze Šumavy přímo od včelaře, který
má včelstvo v šumavské přírodě. Kromě
medu, který je považován za takovou
domácí lékárnu, jsou v prodejně nejrů-
znější včelí produkty jako je mateří ka-
šička, propolis, nejrůznější sirupy, me-
doviny, kosmetika a další. Včelaři zde
najdou veškeré potřeby.                    (re)

S Linakem Klatovy je váš domov krásnější

V areálu Obchodního domu Linako v Klatovech v ul. 5. května (směr Železná
Ruda) je také od 15. března nově otevřena specializovaná včelařská prodej-
na Šumavská včela.


