Warszawa, 4 grudnia 2017

Gift Shop – strefa idealnych prezentów DUKA
Gorączka zakupów świątecznych tuż, tuż – zaczyna się poszukiwanie
idealnych prezentów, które sprawią największą radość naszym bliskim.
Przedświąteczny okres w sklepach DUKA to gorący czas, niczym
w fabryce Świętego Mikołaja. Moc wspaniałych
podpowiedzi na
najpiękniejsze upominki to gwarancja idealnego prezentu na święta. Bez
względu na to, czy szukamy zaledwie drobnostki, czy prezentu robiącego
spektakularne wrażenie – w Gift Shopie DUKA każdy z nas znajdzie
pomysł na idealny prezent.

Klasyczny skandynawski design to połączenie minimalistycznego stylu a także funkcjonalności
– takie właśnie są produkty marki DUKA. Ich uniwersalność sprawia, że to doskonały wybór
na prezent, który będzie służył obdarowanej osobie przez lata.

Upominki do 50 zł
Oryginalny prezent w przystępnej cenie to nic trudnego! W nowej kolekcji DUKA znajduje się
wiele niezwykłych produktów w cenach do 50 złotych. Wśród nich znajdziemy ciekawe kubki
z modnymi motywami – sprawdzą się idealnie w roli prezentu zarówno dla miłośników designu
jak i osób poszukujących praktycznych rozwiązań. Wielbicielom klasyki skandynawskiego
wzornictwa na pewno przypadnie do gustu minimalistyczna seria porcelany SNöFINK.
Z kolei naczynia z kolekcji GLIMMA, zdobione między innymi figurkami 3D, deseniem w paski,
metalicznymi barwami i motywami jelenia, są niezwykle dekoracyjne i na pewno zachwycą
osoby nimi obdarowane. Wielbicieli kuchni ucieszą również prezenty w postaci kolorowych
akcesoriów do pieczenia z serii KANSLA.

Dekoracje i wszelkiego rodzaju ozdoby odmienią klimat każdego wnętrza, dlatego będą super
niespodzianką dla osób ceniących sobie dobrze udekorowane święta. Lampiony i świeczki
nadadzą przytulnego, ciepłego charakteru. Same w sobie stanowią przecież przepiękną
dekorację – smukłe domki z serii FROSTIG oraz ceramiczne lampiony RONN to inspirowane
skandynawskim folkiem źródła światła, dodające każdej przestrzeni przytulnego charakteru.

Prezenty do 100 zł
Idealne prezenty świąteczne można wykorzystać zarówno podczas świąt, jak i później, dlatego
czasem warto przeznaczyć trochę więcej na oryginalny, ale jednocześnie praktyczny
upominek. W cenie do 100 zł dostępne są solidne naczynia z serii MEDVER, takie jak
brytfanna z pokrywą, dzięki której każde przygotowane danie będzie wyśmienite. Żeliwo,
z jakiego jest wykonana, oraz zastosowane powłoki pozwalają gotować w sposób zdrowy
i ekologiczny, oszczędzając zużycie energii cieplnej. Przedświąteczne wypieki ułatwią
ceramiczne miarki KANSLA oraz marmurowy wałek ROLL. Za jego pomocą szybko i łatwo
przygotujemy ciasto, które warto zapiec w stylowej formie NIKLAS, nadającej się również do
serwowania.

Święta to kuchnia, nastrój i…wystrój! Aby ułatwić bliskim stworzenie urokliwego domu na
święta warto podarować im wyjątkową dekorację. Nowoczesne dodatki takie, jak dekoracja
GLIMMA w kształcie renifera, z zamontowanymi lampkami LED, lub tradycyjne akcesoria, czyli
przytulna poduszka z motywem renifera i pomponami, lub skarpeta na prezenty
z ozdobnym nadrukiem – to tylko wybrane propozycje z kolekcji DUKA.

Upominki do 150 zł
DUKA to jedyne takie miejsce, w którym można znaleźć tak kompletną ofertę do kuchni,
w tym szereg akcesoriów kuchennych i naczyń. Upominek z tej kategorii nie tylko sprawi
przyjemność ale także i umili codzienne kulinarne wyzwania, np. organizację pracy, którą
ułatwi efektowny i pojemny stojak na przyprawy KRYDDA. Dzięki niemu wszystkie
najważniejsze przyprawy znajdą się w jednym miejscu i w zasięgu ręki.
Aby rozsmakować się w aromacie dobrze doprawionych potraw, szykujemy coraz to bardziej
oryginalne dania. Pozwalają na to nowoczesne naczynia, takie jak urokliwe formy z serii
KANSLA – praktyczne, z pokrywkami, podkreślające prawdę o domowej kuchni napisem
„made with love”. Po daniu głównym warto zaserwować COOKIES lub inny deser, dekorowany
za pomocą maszynki z wieloma końcówkami na różne okazje.

Prezenty od 150 zł
Wyjątkowo bliskie osoby zasługują na wyjątkowe prezenty – wiele z nich można znaleźć
w ofercie DUKA. Wśród nich wyróżnia się elegancka seria sztućców ESTER ze stali
nierdzewnej, dostępna w odcieniu złota, srebra oraz czerni. Dzięki polerowaniu na wysoki
połysk dodadzą smaku świątecznej kolacji.
DUKA to również małe AGD i praktyczne sprzęty kuchenne, jak te z serii BOSSE, dostępne
w kilku uniwersalnych kolorach – bieli, czerni i błękicie. Razem stworzą nowoczesny komplet,
z jednej strony bardzo praktyczny, a ponadto będący dekoracją kuchni. Posiłki warto
wzbogacić o świeżo przygotowany sok prosto z wyciskarki BOJE, która pozwala zachować
smak oraz witaminy z warzyw i owoców. To świetny pomysł na prezent dla ceniących zdrowy
styl życia. Osoby czarujące w kuchni docenią solidną patelnię wok z serii MEDVER w kolorze
intensywnej czerwieni. Wykonano ją z bardzo trwałego materiału, a zastosowane w nim
technologie umożliwiają przygotowanie zdrowych, niskotłuszczowych dań.
Każdy zna przynajmniej jedną osobę, która jest zmarzluchem. Nic tak nie sprawi jej radości,
jak nowy, przytulny i przyjemny w dotyku koc SCANDIC, ozdobiony bożonarodzeniowym
motywem renifera. A aby móc odetchnąć pełną piersią warto rozważyć nawilżacz powietrza,

z serii HUMID – to wykonany z drewna pomysłowy obiekt domowy, który świetnie sprawdzi się
w salonie i sypialni.
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Historia marki DUKA sięga 1920 roku, kiedy to Hjalmar Blomkvist otworzył swój pierwszy sklep
ze szkłem, porcelaną i naczyniami kuchennymi w szwedzkim mieście Linköping. W 1962 połączył firmę z
16 innymi sklepami sprzedającymi szkło oraz porcelanę, tworząc wspólnie sieć DUKA. Niektóre z
zaprojektowanych wówczas, klasycznych produktów są dostępne w sprzedaży do dziś. DUKA stała się
siecią kojarzoną w całej Szwecji z dobrą obsługą oraz jakością - silna skandynawska marka zaczęła
nabierać wyraźnych kształtów. DUKA w Polsce to obecnie sieć ponad 60 sklepów zlokalizowanych w
największych centrach handlowych oraz sklep internetowy: www.duka.com.

Kitchen life to miejsce wspaniałych doświadczeń, którymi z radością dzielimy się z innymi ludźmi.
Umacniamy więzi tworząc wspólne chwile dawania i dzielenia się, autentycznego wyrażania siebie poprzez
to, kim jesteśmy, czyli to, co w nas najlepsze. Dlatego w DUKA dokładamy wszelkich starań,
aby nasze wysokiej jakości produkty były inspiracją dla coraz to nowych pomysłów na spędzanie czasu ze
sobą. Słuchamy ludzi i ich potrzeb, aby nasze propozycje naturalnie odpowiadały ich oczekiwaniom w
zakresie bezpieczeństwa, jakości i wyjątkowego wzornictwa. Wszystko to pod hasłem Kitchen life, które
jest wizytówką i jednocześnie zobowiązaniem marki DUKA.

