ZNAČKY NOVÉHO CENTRA CHODOV
Nové rozšířené Centrum Chodov nabídne svým návštěvníkům více než 300 obchodních jednotek, které
uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Deset značek se zde představí v celorepublikové premiéře, celá
řada dalších v upraveném či zcela novém konceptu.
Centrum Chodov přináší komplexní portfolio prodejen specializovaných na bytové doplňky a vybavení
či dárkové zboží, obchodů zaměřených na kulturu, média a technologie, butiků s módou, obuví
a módními doplňky či prodejen se sportovním oblečením a vybavením. Vše pro krásu a zdraví nabídnou
lékárna, optiky, parfumerie a kadeřnické i kosmetické salony. Nechybí ani hypermarket a
specializované prodejny s vybranými potravinami. Samozřejmostí je i nabídka rozmanitých služeb jako
praktická čistírna, opravna obuvi či dokonce pobočka Městské policie.
Po nákupech určitě přijde vhod občerstvení v některé z celé řady restaurací či kaváren přinášejících
rozmanité chuťové zážitky nebo možnost zhlédnout poslední filmové novinky v některém z 18 sálů
megaplexu Cinema City.

Zcela nové značky a unikátní koncepty
Andiamo - Andiamo Ristorante patří do sítě restaurací Andiamo Group
působících na Slovensku. Koncept italské kuchyně je postaven na vlastní
výrobě těstovin a pečení tenké, křupavé a ručně točené pizzy v klasických
pecích na dřevo.

Armani Exchange
Mladistvá značka stvořena ikonickým italským designerem Giorgiem
Armanim, který nabízí pánské a dámské oblečení a doplňky, jež jsou
inspirovány jeho původním stylem. Armani Exchange zachycuje dědictví
značky Armani a propojuje ho s moderním stylem. V bohaté nabídce
nejaktuálnějších kolekcí zákazníci naleznou bundy, svetry, košile, šaty,
halenky, ale také obuv a kabelky. Z doplňků nechybí sluneční brýle,
hodinky, peněženky či opasky.

AW LAB
AW LAB je součástí BATA Group, největší celosvětové společnosti
v produkci a prodeji obuvi a jednoho z předních maloobchodů se
sportovní módou v Itálii. Nabízí široký sortiment mnoha světových
značek z oblasti sportovní a volnočasové módy. Vedle širokého
spektra obuvi a oblečení nejrůznějších střihů také doplňky jako
batohy, sluneční brýle, peněženky či tkaničky. To nejlepší zde naleznou muži, ženy i děti – zkrátka
všichni, kteří vyznávají sportovní styl.

Boux Avenue
Značka zrozena z lásky ke spodnímu prádlu, na které se
specializuje. Kromě spodního nabízí také noční prádlo, plavky a či
doplňky. Boux Avenue přináší tradiční služby, vynikající zázemí i
kvalitu produktů do moderního a krásného prostředí svých
obchodů. Nezáleží na věku, velikosti či stylu, protože Boux Avenue
je značka pro každého. Díky vášni pro zákaznický servis a jedinečnému oku pro detail se jedná o
konečnou destinaci, ať už klienti hledají prádlo pro každodenní nošení či něco trochu více sexy.

DENON
Výrobce a prodejce elektroniky nejvyšších standardů. Inovativní inženýrství a
technologie jsou základ toho, co dělá Denon produkty tak kultovními. Každý
detail je vyroben s filozofií těchto prvků a s jediným cílem: maximalizovat zážitek
ze zábavy. Nabídka reproduktorů, HiFi systémů, domácích kin, sluchátek a
kompaktních systémů.

Oysho
Společnost Oysho nabízí několik druhů produktových
řad pro volnočasové aktivity. Od spodního prádla,
pyžam přes sportovní oblečení, plavky až po doplňky a
obuv. Kolekce jsou tvořeny tak, aby nabídly design a
módu a zároveň kvalitu i pohodlí. Typickou zákaznicí obchodu Oysho je přirozená a nezávislá žena,
která si je jistá sama sebou, všímá si detailů, váží si kvality a při oblékání bere v úvahu nejnovější trendy.
Značka zkrátka propojuje kreativitu a spontánnost žen připravených přenést osobní styl na celou
garderobu. Obchody jsou útulné, dýchá v nich pohoda a nezaměnitelný duch značky, aby zákaznice
našly to, co hledají v příjemném prostředí.

Pink Woman
Na český trh vstupuje značka, která má svůj původ ve
slunném Řecku. Ve své domovině patří na úplný vrchol
v módním průmyslu. Svou pozornost soustředí
především na mladé ženy plné elánu a energie.
V jejích produktech se odráží víra v přirozený vývoj v oblasti stylové módy. Přináší bohatou nabídku
oděvů pro různé příležitosti, v portfoliu však nechybí ani módní doplňky a stylová obuv.

THOMAS SABO
THOMAS SABO je značka s více než 30letou
tradicí a patří mezi vedoucí globální značky,
které vyrábí a prodávají líbivé šperky, hodinky
a nejrůznější doplňky pro krásu žen i mužů.

Produkty z bohatého portfolia vyzdvihují individualitu každého jedince a jsou vhodným doplňkem pro
každý outfit.

Yamamay
Moderní značka zrozena na počátku 21. století, která je
známá svou nabídkou spodního prádla, plavek a plážového
oblečení. Prostřednictvím svých obchodů s poutavým
prostředím a plných emocí se snaží vstoupit do srdce každé
„Yamamay ženy“ či „Yamamay muže“ a budovat tak
základnu vracejících se zákazníků. Ve svém bohatém portfoliu přináší také vkusné doplňky pro
zútulnění domova.

ZARA HOME
Značka skupiny Inditex se specializuje na
interiérový design a dekorace. V jejich nabídce lze
najít kompletní vybavení pro domácnost od
povlečení, ubrusy, nádobí, přes svíčky, zrcadla, až
například pro pohodlné domácí oblečení v podobě
pyžam, županů aj. V Zara Home se specializují na nové trendy a každoročně přinášejí na trh nejnovější
módní dekorace a další příslušenství pro příjemnější bydlení.

Další značky a služby v novém Centru Chodov
BYTOVÉ DOPLŇKY
Butlers
Nádherné věci vyrobené pro váš domov. Skvělé nápady. Dárky pro kamarády. Inspirace pro
individualisty.

Craftholic
Japonské designové polštářky z dílny renomované designérky Ikuko Yamamoto, hračky a originální
doplňky do interiéru.

Dormeo
Obchod nabízí to nejlepší, co existuje na trhu v oblasti spánku. Kvalitní matrace, polštáře i stylové
povlečení.

Flying Tiger Copenhagen
Dánský řetězec prodávající designové výrobky, které vybízejí k hravosti, tvořivosti a společenským
aktivitám.

PetCenter
Široký sortiment chovatelských potřeb, krmiva a dalších doplňků pro domácí mazlíčky, stejně tak
nabídka živých zvířat.

SCANquilt
Široká nabídka povlečení, přikrývek a polštářů. Celý sortiment doplňuje široká škála prostěradel,
prostírání, ubrusů a dalšího sortimentu do domácnosti.

Tescoma
Výrobce kuchyňských potřeb pro domácí a profesionální gastronomii nabízí ve své prodejně
mimořádně širokou a ucelenou nabídku kuchyňských potřeb.

Victory
Značka se zabývá prodejem nožů a nožířského sortimentu. V nabídce je možné nalézt nože, meče,
brnění, nůžky a dárkové předměty spojené s nožířstvím.

Yankee candle
Prodej ikonických vonných svíček. Výběr z velkého množství vůní.

DÁRKOVÉ ZBOŽÍ
Albi
Tradičním sortimentem ALBI jsou především společenské hry, nápadité dárky a balicí sortiment.

ALOve
Prodejna ALOve nabízí bohatý výběr šperků těm, kteří objevují a obdivují svět diamantů.

Angelo
Zaměřuje se na prodej zlatých luxusních a značkových šperků i hodinek. Součástí prodejny je
hodinářský servis.

Bambule
Hračkářství pro děti všech věkových kategorií, kde zákazník nalezne vše, co by si jeho děti mohly přát.

Bibelot
Prodejna Bibelot nabízí především luxusní psací potřeby od značek Parker, Waterman, Mont Blanc,
Lamy, Rotring a také diáře FILOFAX.

Certa
Certa přináší ty nejžhavější designové kousky ze světa třpytivých šperků a fashion hodinek.

Comics Point
Prodejna s širokou nabídkou komiksů a sběratelských figurek, která je obohacena o doplňkový prodej
v podobě tematických triček, kšiltovek apod.

Crystal Bijou
Prodej šperků, hodinek, piercingu a módních doplňků vyrobené zejména z oceli, stříbra a bižuterie.
Celoroční obměna kolekcí, v nichž si každý najde to, co potřebuje.

Daniel Wellington
Originální značka designových hodinek pro dámy i pány. Z aktuálních kolekcí si vybere naprosto každý
zájemce o tento módní doplněk.

Fresh Flowers
Prodej květin a dárkového sortimentu.

Holandské květiny
Prodejna kvalitních a čerstvých květin nabízí široký sortiment, jež je dovážen 3x týdně z hlavní
Holandské burzy.

Imaginarium
Imaginarium je špičková mezinárodní značka kreativních interaktivních a edukativních hraček, které
rozvíjí schopnosti dětí každého věku.

Jolleo
Klenotnictví nabízející snubní prsteny, zásnubní prsteny a další šperky, do kterých vnáší nové impulzy
a nápady.

Klenoty Aurum
Kvalitní produkty a služby v oblasti prodeje a servisu zlatých, stříbrných a briliantových šperků a
hodinek.

Květiny Novák
Prodej květin je rozšířen o velký sortiment dekoračních předmětů tzv. home art.

Mark Pjetri
Klenotnictví nabízí velký výběr zlatých, střibrných a briliantových šperků. V prodejně naleznete největší
výběr snubních a zásnubních prstenů značky Demark.

NANU-NANA
Značka nabízí nejen vtipné a neobvyklé náměty na dárky, ale také pestrý sortiment pro vybavení
domova.

PANDORA
PANDORA je světově proslulá pro své vysoce kvalitní, ručně dokončované šperky. Klade velký důraz na
detail ve své bohaté nabídce prstenů, náušnic, náhrdelníků a dalších propracovaných romantických
šperků.

PAPÍRNICTVÍ AKM
Široká nabídka školních a kancelářských potřeb, přání a dekorací i potřeb pro kreativitu dětí.

PÁRTY-OSLAVY-KARNEVALY
Vše pro přípravu nezapomenutelné zábavy, ať už se jedná o karneval, oslavu či svatbu. Bohatý výběr
paruk, masek, kostýmů i doplňků pro každou párty.

Planeo Quick Time
Nabídka hodin a hodinek a poskytování služeb s nimi spojených, jako je výměna baterií a řetízků.

Swarovski
Nabídka originálních šperků s krystaly. Šperky Swarovski jsou jedinečné svými krystaly, které mají
dokonalý odraz světla díky svému specifickému brusu.

Tchibo
Nejen exkluzivní káva ve stylovém kávovém baru, ale také spotřební zboží všeho druhu je k dostání
v prodejně této etablované značky.

TOUS
Ikonická španělská značka přináší na trh jedinečné šperky. Bohatá nabídka kreativních a univerzálních
kousků odráží vkus nové generace.

Trollbeads
Šperky značky Trollbeads vynikají svou originalitou a různorodostí materiálů. V nabídce je možné nalézt
přívěsky či náramky, ale také korálky, ze kterých se dají vytvářet nápadité kombinace pro každou
příležitost.

ZUZU (Top Time bižuterie)
Stánek nabízející široký sortiment hodinek a šperků nejrůznějších světových a uznávaných značek.

HYPERMARKET A POTRAVINY
Albert Hypermarket
Široká nabídka zboží v sortimentu potravin a spotřebního zboží. Velký prostor je věnován také
regionálním dodavatelům. Zákazníkům rovněž nabízí širokou paletu výrobků pod vlastními značkami.

Artisan Bakehouse
Řemeslná pekárna nabízející kompletní portfolio sladkých a slaných pekárenských výrobků.

Black Sheep
Nabídka klobás, sýrů a dalších pochutin, které potěší chuťové buňky každého zákazníka.

Bubbleology
Moderní verze čaje pro všechny věkové kategorie. Široká škála osvěžujících čajů rozmanitých příchutí,
jež jsou servírovány zábavnou formou.

GURMETUM
Unikátní síť obchodů s kvalitním alkoholem, delikatesami a dárky. Nabídka často obohacená různými
limitovanými edicemi.

Kunratická stodola
Kunratická stodola přináší nabídku tuzemských kvalitních potravin, čerstvého ovoce a zeleniny.

Kusmi Tea
Značka Kusmi Tea vždy ztělesňuje půvab exotiky čajových směsí. Při vytváření svých bezkonkurenčních
směsí čajů pro zdraví a krásu staví na tradici i modernosti.

La Formaggeria
Prodejna přináší bohatou nabídku čerstvých a zrajících sýrů z litovelské sýrárny Orrero, z její mateřské
italské firmy Brazzale a mnoho dalších sýrů z Itálie.

Leonidas Pralinky
Nabídka belgické čokolády, pralinek, čokoládových figurek Leonidas a speciálního sortimentu včetně
želé či diabetických pralinek.

Lindt
Švýcarští Mistři čokolády LINDT jsou skuteční odborníci ve svém oboru. Vždy usilují o vytvoření
čokolády, která se jemně rozpustí v ústech a pohladí všechny smysly.

Marks & Spencer
Obchod nabízí širokou škálu produktů prvotřídní kvality napříč odděleními s dámskou, pánskou i
dětskou módou a sekcí spodního prádla, stejně jako pestrý sortiment potravin.

MÚÚÚ
Nabídka masa a uzenin z jižních Čech. Denně nabízí čerstvé výrobky, které umožní mít posvícení každý
den.

SKLIZENO
Sortiment kvalitních a zdravých potravin s jasným složením a původem, a to z lokální i světové
produkce. Příprava vlastních rychlých svačinek.

Mr. Donut
Ručně vyráběné donuty z přírodních surovin. Nepřeberné množství variant původem americké
pochoutky z kynutého těsta.

Oxalis
OXALIS se specializuje na prodej a výrobu sypaných čajů a zrnkové kávy. Součástí široké nabídky je také
rozsáhlý výběr čajového a kávového příslušenství a dárkového balení.

Oříšky – Veselá veverka
Prodej oříšků, sušeného ovoce a cukrovinek. V nabídce také dia sortiment a exotické japonské směsi.

KABELKY, OBUV A DOPLŇKY
ALDO
Značka, kterou trendoví zákazníci snadno rozpoznají. Originální design dámské i pánské obuvi, kabelek,
doplňků a skvělý prodejní koncept.

Baťa
Každá kolekce u Bati představuje ty nejnovější trendy sezóny. Výběr z opravdu široké škály klasických
a nadčasových modelů a sortimentu sportovní, volnočasové nebo společenské obuvi.

BETTY BARCLAY
Betty Barclay si stojí za vysokou úrovní, sofistikovaným módním stylem. Značka určena pro moderní
ženu, která si nejen užívá módy a ženskosti, ale stejně tak dokáže zkombinovat pracovní život s volným
časem.

Bijou Brigitte
Bohatá nabídka obsahující bižuterii, klenoty, hodinky, stříbro i zimní a letní doplňky.

BRIGHT
Prodejna nabízí široké spektrum kabelek, aktovek, crossoverů, peněženek, cestovních kufrů a
příručních zavazadel, business batohů, dětských výrobků a další.

Carpisa
Italská značka Carpisa je unikátem v oblasti kabelek, módních doplňků a batožiny. Italský design a
trendovost učinily ze značky Carpisa vyhledávané místo pro nákupy.

Claire's
Claire’s je jedním z největších prodejců módních doplňků a šperků. Nabízí různorodé kombinace pro
nejmenší, mladistvé i dospělé ženy celého světa.

Converse
V prodejně nabízející legendární obuv, jež je oblíbená napříč všemi generacemi, lez najít širokou
nabídku z aktuálních kolekcí.

Crocs
Fenomenální obuvnická firma, která v roce 2002 přivedla na svět barevný děrovaný “dřevák”. Od té
doby se rozvinula v jednu z nejrozmanitějších obuvnických značek s bohatou nabídkou.

Deichmann
Největší evropský prodejce obuvi nabízí pro dámy, pány i děti velký výběr nejrůznějších modelů a
značek, a to rovněž i ve sportovní oblasti.

Delmas
Prodej značkových kufrů, kabelek, batohů a cestovních tašek všech stylů a velikostí. Nabízí také
peněženky a různé doplňky.

Destroy
Síť obchodů nabízí světoznámé evropské módní značky, jejichž počet se snaží rok co rok stále
rozšiřovat. V širokém sortimentu prodejny najdete boty, kabelky, pásky, peněženky a další drobné
doplňky.

ECCO
Značka ECCO je po celém světě známá díky svým botám a kabelkám z pravé kůže, které jsou navíc ručně
šité.

Gentleport
Gentleport je tu pro muže, kteří si zamilovali precizní zpracování, eleganci a tradiční řemeslné
dovednosti. Nabídka výrobků především od rodinných firem, ve kterých se řemeslo přenáší z generace
na generaci.

GEOX
Italská patentovaná obuv značky Geox nabízí široký sortiment dámských, pánských i dětských bot a
oblečení vlastní značky.

Gino Rossi
Značka Gino Rossi, to je elegance, šik a módní design v oblasti obuvi. Značka získala svůj věhlas
především díky výborné znalosti nejnovějších trendů.

Högl
Rakouská společnost Högl spojuje cit pro aktuální trendy s pohodlím při užívání jejích výrobků. Nabízí
velmi pohodlné baleríny, elegantní mokasíny a polobotky, stylové sandály, pantofle a další.

HUMANIC
Neustále obměňované kolekce přináší do prodejen s obuví HUMANIC poslední mezinárodní trendy.
Nabídka kvalitní obuvi klasické, stylové i pro každodenní nošení.

Kazar
Kolekce od značky Kazar doplňují moderní a aktivní životní styl dnešních žen a mužů. Kombinuje
avantgardu, dobrý styl a neochvějný závazek ke kvalitě.

Office Shoes
V prodejně Office Shoes je na výběr ze široké nabídky renomovaných světoznámých módních značek
obuvi s dlouholetou tradicí, jako například Lacoste, UGG, Hunter či Timberland.

Piquadro
Italská značka Piquadro, specializující se na kožené kabelky, aktovky, batohy, business a cestovní tašky,
nadchne svým designem a nejlepší volbou materiálů.

Relax
Ryze česká firma zaměřující se na módní a sportovní doplňky jakou jsou brýle, čepice, šály, helmy,
rukavice a další.

Salamander
Společnost je významným evropským prodejcem značkové obuvi z celého světa. Kromě privátní
kolekce Salamander nabízí také různorodý mix dalších luxusních značek.

Samsonite
Prodejna s nabídkou širokého portfolia tašek, kufrů, tašek na notebooky, batohů a příručních zavazadel
vlastní značky Samsonite.

SIZEER
Prodejna Sizeer přináší nejlepší značky streetstylu. Lze zde najít módní sneakers a streetwear od těch
nejlepších lifestyle značek jako je Vans či New Balance a mnoho dalších.

SKECHERS
Prostřednictvím nepřeberného množství kolekcí je zde na výběr z obuvi pro všechny věkové skupiny a
aktivity, jako jsou ležérní stylové tenisky, boty, sandály a další.

Sneakers Molo
Přináší světoznámé značky obuvi jako Nike, adidas, Converse nebo Vans. Neustále se snaží překvapit a
podpořit image svých zákazníků.

TEZYO
Rumunská značka zaměřující se především na prodej luxusnějších značek bot a módních doplňků, ale
také vlastní značky Otter.

VAGABOND
Nabídka švédské módní obuvi vlastní značky poskytující nezaměnitelnou kombinaci pohodlí a luxusu
pro dámy i pány.

Vans
Značka Vans patří mezi velmi oblíbené výrobce skateboardové obuvi a módního oblečení. Její tradiční
„old school“ modely stále slaví úspěchy především u mladší generace.

TECHNOLOGIE A MÉDIA
BONTONLAND
Představuje největší maloobchodní řetězec prodejen v ČR s kompletním sortimentem zábavy zahrnující
hudební nosiče, video nosiče a multimédia.

Coradia
Stánek se širokou nabídkou mobilních telefonů a toho nejlepšího příslušenství.

DATART
Elektrospecialista, nabízející atraktivní produkty a služby. Rozsáhlý sortiment domácích spotřebičů,
audio a video techniky, PC a nepřeberného množství příslušenství.

Dates Mobile
Stánek nejen s mobily, ale také tablety a nejrůznějším příslušenstvím.

iLoveServis
Společnost iLoveServis se zaměřuje na servis a opravy telefonních zařízení, zejména produkty Apple,
Samsung, HTC, Sony, Nokia, Huawei a LG.

iSETOS
Průvodce a partner pro zákazníky na cestě k dokonalému používání produktů Apple. Nabídka osobních
konzultací pro nové i zkušené uživatele.

JRC GAMECENTRUM
Nabízí široký sortiment her, herních konzolí a příslušenství pro platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo
WiiU a 3DS. Vždy přináší největší novinky herního průmyslu.

Knihkupectví Luxor
Svět knih, ve kterém si vybere opravdu každý. Najdete zde knižní novinky tuzemských i zahraničních
autorů, českou i zahraniční beletrii, detektivky, mapy a mnohé další.

Muziker
Obchod pro muzikanty nabízející nejen hudební nástroje a jejich příslušenství, ale také DJ techniku,
výbavu na podium i do nahrávacího studia.

O2 Experience Centre
Kromě zákaznického servisu dále přináší nové zážitky v příjemném prostředí výjimečného designu.
Nejširší nabídka telefonů k vyzkoušení a další technologické novinky.

Samsung
Značková prodejna společnosti Samsung s kompletní nabídkou produktového portfolia této
světoznámé značky.

T-Mobile
V T-Mobile je možné zařídit všechno, co zákazník potřebuje ke spojení s ostatními. Nabídka nových
telefonů, internetu do mobilu či poskytování rad a tipů ze světa telekomunikací.

Vodafone
Značka Vodafone nabízí kromě volání, SMS a dat také mnoho dalších výhod z oblasti telekomunikace,
které uživatelům usnadní život.

LUXUSNÍ ZBOŽÍ
Barbour
Jedinečné bundy z voskované bavlny, jež proslavily značku Barbour po celém světě. Ikonické bundy
jsou stále vyráběny ručně a vydrží dlouhá léta.

GANT
Značka GANT je tradiční výrobce neformálního oblečení vysoké kvality spojující americkou ležérnost s
evropskou elegancí. V licenci značky GANT jsou k dispozici také různorodé doplňky.

KARL LAGERFELD
Obchod přináší nápadité oděvy a stylové doplňky vlastní značky, které jsou excentrické, někdy
kontroverzní, ale především neskutečně originální.

THE DESIGNER GALLERY
AERONAUTICA MILITARE
Pro oděvy Aeronautica Militare je typické spojení odznaků a symbolů letectva s odstíny vojenských
barev. Zaujme dámské, pánské i dětské zákazníky, kteří hledají výjimečnou, kvalitní a „neokoukanou“
módu.

ALO diamonds
V kolekcích známé české klenotnické značky ALO diamonds se třpytí nejrůznější druhy drahokamů,
polodrahokamů a perel. Její filozofii však nejlépe odrážejí právě diamanty, v nichž se pojí jedinečná
krása, charisma, styl, a také investice, která je stvrzením úspěchu.

BARBER’S WIFE
Tradiční holičství určené pouze pro muže vyznačující se vysoce profesionálni ́m při ́stupem v oblasti
pánských střihů a holeni ́. Zákazníci zde naleznou ryze mužskou atmosféru umocněnou sklenkou
whisky, rumu nebo piva.

Beltissimo
Česko-slovenský multibrand s prémiovou obuví a doplňky v butiku s novým designem. Čtyřikrát do
roka přináší nové kolekce a stále doplňuje portfolio značek, takže zákazníci naleznou vždy něco nového.

BOGNER
Německá značka BOGNER, jež se pyšní mnohými prvenstvími ve světě módy i sportu, se během let
stala synonymem Sport Coutore, funkčnosti, kvality a inspirativního luxusu.

Coccinelle
Italská značka COCCINELLE se specializuje na výrobu kožených kabelek a doplňků v sektoru luxusního
zboží, a to například peněženek, pásků a dalších módních doplňků včetně šperků, šátků a klobouků.

CREMIEUX
Cremieux, to je francouzský styl přinášející drobné radosti. Neformální elegance plná promyšlených
detailů. Tak, jak to milují Francouzi. Prémiové obleky, netradiční barevné kravaty a kapesníčky či košile
s nápaditým potiskem a nejrůznějšími tvary límečku v sobě skrývají nefalšovaný francouzský šmrnc.

CZECH DESIGNERS
Czech Labels & Friends je největší prostor s lokální módou a designem v Čechách a na Slovensku. Je to
místo ve kterém lze najít více než 100 značek a jmen, které ctí řemeslo, pro které je práce a tvorba
radostí a které myslí nejen na sebe, ale i na prostředí kolem. Oblečení, boty, doplňky, nebo kosmetiku
a home decor většinou pochází z českých a slovenských zdrojů a dílen. K tomu navíc nová organická
kosmetická značka, designové české papírnictví, knihkupectví a kavárna.

FRENCH CONNECTION
Síla FRENCH CONNECTION spočívá ve vyvážení nových a zajímavých nápadů s jasným příslibem kvality
a dostupnosti v oblasti módy. Každou sezónu překvapuje originalitou vlastních vzorů.

HUGO BOSS
Populární módní značka nabízející široké spektrum elegantního dámského a pánského oblečení včetně
doplňků pro příležitosti jako jsou obchodní jednání či formální společenské události.

KAREN MILLEN
Prodejna globálně dostupné módní značky nabízí kolekce zahrnující všechny součásti moderního
šatníku, které jsou navrhovány tak, aby se jejich jednotlivé kusy staly ceněnými položkami s
nadčasovou kvalitou.

La Martina
Vášní značky je pólo, avšak postupem času se zrodila myšlenka proměnit La Martinu v módní značku.
Nabízí módní oblečení, obuv a doplňky nejvyšší kvality.

Luisa Spagnoli
Známá italská oděvní značka a lídr v produkci a prodeji dámského módního oblečení. Z nabídky této
ikonické značky si vyberou zákaznice všech věkových kategorií. Luisa Spagnoli přináší nadčasové oděvy.
Zkrátka eleganci, která nikdy nevychází z módy.

Marella
Z dílny italských návrhářů holdingové společnosti Max Mara Fashion Group pochází značka Marella.
Nabízí vlastní různorodé kolekce, jež uspokojí moderní klientku. Vedle hlavní kolekce každou sezónu
přichází i s dalšími limitovanými edicemi reflektujícími současné módní trendy.

MAX&Co
Prodejna MAX&Co. je tu pro ženy, které touží po osobitém stylu. Svými kreativními střihy, barvami a
materiály umožňuje podtrhnout jejich individualitu. Butik určený především pro vyznavačky
sofistikovaného stylu přináší všechny aktuální kolekce této módní značky.

Weekend MaxMara
Značka oslovující zejména dynamické ženy jakéhokoliv věku. Pestrá nabídka komfortních outfitů pro
každý den, pro něž je typické využití přírodních materiálů a kladení důrazu na detail.

Michael Kors
Společnost momentálně nabízí řadu výrobků, mezi které patří kabelky, doplňky, obuv a hodinky.
Michael Kors nabízí luxusní životní styl, který je pragmatický i shovívavý, nadčasový i moderní.

Stefanel
Značka Stefanel je synonymem stylu, elegance i nadčasové klasiky, která se ale v žádném případě
nevyhýbá trendům. Je trendovým specialistou na výrobu pleteného zboží.

Simone Pérèle
Rodinná značka se věnuje výrobě a prodeji luxusního prádla již po tři generace. Modely jsou neskutečně
ženské, rafinované a neuvěřitelně pohodlné. Spojují nadčasovost s nejnovějšími trendy za použití
inovovaných materiálů.

Trussardi Jeans
Módní kolekce TRUSSARDI JEANS reprezentuje oděvy určené zákazníkům, kteří se chtějí v ulicích
velkoměsta odlišovat. Přesto je všestranná, lehce kombinovatelná a výsledný efekt je vždy stylový,
zábavný a trendy.

Versace Jeans
Versace Jeans je oslňující, sexy a osobitá módní značka. V nabídce jsou dámské a pánské modely pro
všechny generace, které jsou známé po celém světě pro svůj styl.

Wolford
Rakouská značka pokrývá všechny oblasti nejlepších textilií. Produktové portfolio se skládá
z punčochového zboží, konfekce, spodního a formujícího prádla.

MÓDA
7camicie
7Camicie se specializuje na luxusní a kvalitní pánské, dámské i dětské košile, ale nabízí i opasky, kravaty,
manžetové knoflíčky a další módní doplňky.

Bershka
Prodejna pro mladé odvážné lidi, kteří mají povědomí o nejnovějších trendech a zajímají se o hudbu,
sociální sítě a nové technologie. K dostání široká řada produktů od neformálního či sportovního
oblečení.

Blažek
Blažek je významnou českou značkou nabízející společenské i volnočasové pánské oděvy a doplňky.

C&A
Společnost C&A nabízí v Evropě módu pro celou rodinu a její kolekce splní módní přání každého
zákazníka.

Calzedonia
Calzedonia se specializuje na prodej plavek, plážového oblečení, legín, punčochového zboží a ponožek
pro ženy, muže i děti.

Camaieu
Francouzská značka Camaïeu patří mezi největší řetězce dámské módy a ve svých pravidelně
aktualizovaných kolekcích přináší všem zákaznicím žensky působící a nápaditou módu podle
nejnovějších trendů.

Camp David
Německá značka Camp David nabízí pánské oblečení vysoké kvality. V nabídce lze najít módní kousky
ve stylu casual, stejně tak sportovní oblečení.

Calvin Klein Jeans
Calvin Klein je světová lifestylová značka, která je příkladem moderního a sofistikovaného stylu.
Obchod se specializuje na džínové oděvy.

Calvin Klein Underwear
Světová lifestylová značka, jež již v roce 1982 představila svou první kolekci spodního prádla.

celio*
Specializuje se na pánskou módu určenou všem věkovým kategoriím. Ve třech modelových řadách
představuje ucelenou nabídku volnočasové, městské i společenské módy.

COMTESSA
COMTESSA je módní značka, která nabízí poslední trendy dámské módy. Originální nápady a výstřední
modely osloví všechny věkové kategorie.

Cropp Town
Módní značka vyznávající odvážný a originální styl, jež má ve svém portfoliu dámské i pánské oblečení.

Desigual
Kombinace zábavy, luxusu, svěžesti a modernosti tvoří ze značky Desigual malé umělecké dílo módního
průmyslu.

Diesel
Diesel je společnost produkující vysoko-kvalitní džínovou módu a doplňky. Její designéři tvoří
nepředvídatelnou a energickou módu, jež je určena pro ty, kteří se nebojí ukázat svůj vlastní směr.

ESPRIT
Esprit je americká světoznámá módní značka, která se svými značkovými obchody s oděvy, doplňky a
lifestyle výrobky úspěšně etablovala v osmdesáti zemích světa.

Forever 21
Vyhledávaná americká značka v oblasti tzv. fast-fashion. Přináší nejnovější trendy přehlídkových mol
pro ženy i muže všech věkových kategorií.

GAS
Džínovina je DNA a základní stavební kámen společnosti GAS. Je to její historie, i budoucnost. Zkrátka
prvek, který vyznačuje růst a rozpoznatelnost značky.

GUESS JEANS
Značka Guess patří mezi nejznámější módní značky již od 80. let a nabízí luxusní dámské a pánské
oblečení včetně doplňků.

H&M
Švédský módní podnik H&M nabízí svým zákazníkům jedinečnou výhodu prostřednictvím své obchodní
myšlenky - móda a kvalita za nejlepší cenu! Nabízí módu pro všechny – ženy, muže i děti.

House
Značka nabízející kvalitní značkové zboží se specializuje především na mladé zákazníky a přináší silné
propojení módy s hudbou.

Intimissimi
Obchody se spodním prádlem Intimissimi ztělesňují každodenní ženské sny. Ve výrobcích Intimissimi
se cítí sebevědomě, trendy a pohodlně v každé situaci.

Jack & Jones
Dánská značka stylové módy pro muže specializující se na džíny. Shrnuje pod sebou pět unikátních
podznaček, které navrhují týmy zkušených designérů.

KARA
Největší český výrobce v oblasti kožené a kožešinové módy nabízí široký sortiment vlastní konfekce pro
pány i dámy.

LACOSTE
Značka LACOSTE a zelený krokodýl v jejím logu jsou symbolem elegance a komfortu. Přináší originální
kolekce nejen pro muže, ale také ženy a děti.

Le Premier
První opravdový obchod pro muže. Stal se českým mistrem v šití košil a obleků na míru. Také nabízí
oděvy a doplňky pro volný čas – kalhoty chinos, svetry či barevné ponožky.

Levi’s
Nabízí řadu dámských a pánských střihů džín vlastní značky, ale také trička, košile, svetry, bundy nebo
boty.

Lindex
Lindex nabízí inspirativní a přístupnou módu. Nabídka zahrnuje několik odlišných konceptů s dámským
a dětským oblečením, spolu se spodním prádlem a kosmetikou.

MANGO
Španělský vývozce dámské módy, jehož koncept je založen na spojení kvalitního výrobku s moderními
trendy. V nabídce se nachází oblečení také pro pány a děti.

Massimo Dutti
Značka se původně zaměřovala na pánské oblečení. Od roku 1995 nabízí také dámské kolekce, a to ve
všech řadách: od městských až po ty neformálnější.

MET
Progresivní italská značka nabízí ve svých buticích oblečení, jehož každý kus je originál díky ruční práci.

Mohito
Módní značka Mohito je určená především mladým, sebevědomým ženám, které milují módu a jsou
si vědomy všech svých předností.

Mondo
Značka nabízející poslední trendy pánské módy. Originální nápady a výstřední modely osloví všechny
věkové kategorie.

Napapijri
Italská značka se severskou image, jež úspěšně kombinuje ležérní styl se sportovním, inspirovaným
dobrodružstvím a polárními průzkumy.

Nautica
Značka Nautica přináší styl inspirovaný mořem, ale navržený pro život ve městě. V jejím portfoliu se
nachází pánská i dámská móda a doplňky.

New Yorker
V obchodě New Yorker lze najít oblečení pro každou příležitost. Nechybí ani nepřeberné množství
doplňků, bižuterie a spodní prádlo.

Next
Next nabízí módu a doplňky z Velké Británie. V nabídce se nachází oblíbená dětská móda od
novorozenců až do 12 let. Dámská a pánská móda Vás zaujme trendy vzhledem a kvalitou.

Odd Molly
Americká módní značka, která je tak trochu jiná než ostatní. Je nezávislá, dělá cool věci a dělá si je po
svém. Nabízí tak neobvyklý sortiment oblečení a módních doplňků.

Okaïdi
Okaïdi nabízí moderní a kreativní kolekce pro všechny nejrůznější příležitosti. Modely značky respektují
identitu každého dítěte.

Original Marines
Navrhuje a vyrábí módní kolekce pro děti. Vytváří dětské oblečení a doplňky pro rodiny vyznávající
aktivní životní styl. Děti tak mají dostatek volnosti pro svůj svět plný her a fantazie.

ORSAY
ORSAY s vášní navrhuje dámské outfity pro každý styl a každou osobnost. Proto je zárukou mladého a
módního oblečení, které dokáže kdykoliv vyjádřit individualitu každé ženy.

Oxalis dessous
Prodejna nabízí široký sortiment dámského spodního prádla, nočního prádla, županů a plavek.
Specializuje se na luxusní francouzské spodní prádlo světových značek.

Palmers
Rakouská textilní značka Palmers ve svém stylovém obchodě nabízí spodní prádlo a plavky pro muže i
ženy.

Peek & Cloppenburg
Neustále se snaží nalézt nové cesty v oblasti módy. Nabídka spojuje ve stylovém nákupním prostředí
nejnovější módní trendy s nadčasovou klasikou.

Pepe Jeans
Pepe Jeans je prvotřídní a nejvytrvalejší britskou módní džínovou značkou. Zaměřuje se jak na oblečení
pro muže, tak i pro ženy, a nabízí širokou nabídku oblečení pro volný čas.

Petit Bateau
Tradiční francouzské oblečení pro celou rodinu. Značka přináší bohaté portfolio oblečení pro děti, ale
zajímavé kousky zde naleznou také dospělí.

Pierre Cardin
Nabízí veškeré oblečení, které potřebuje moderní muž bez rozdílu věku do zaměstnání i pro volný čas.
Svetry, košile, saka, kalhoty, kravaty, spodní prádlo, boty a doplňky.

Pietro Filipi
Synonymum pro nadčasové minimalistické střihy a perfektní krejčovské zpracování oděvů. Za značkou
stojí přední čeští i zahraniční designéři.

PRIMIGI
Nabízí širokou a kompletní škálu výrobků, díky kterým je možno obléci „od hlavy až k patě“ děti ve věku
od 0 do 14 let.

Promod
Stylisté a návrháři značky Promod přináší v každé sezóně ženské a zároveň pohodlné modely a doplňky.
Značka jde s dobou, a každé dva týdny osvěžuje svoji nabídku v prodejnách.

PULL&BEAR
Značka přináší sortiment mladým lidem, kteří se oblékají ležérně, vyhýbají se stereotypům a chtějí se
ve svém oblečení cítit dobře. Sortiment nabízí kombinaci mezinárodních trendů s vlivy městské ulice.

Replay
Replay se specializuje na výrobu džínů, které vynikají mezi konkurenty svou kvalitou, pohodlností a
originálním střihem. Sortiment je obohacen také o košile, trika, šaty a mnohé další.

Reserved
Kolekce od Reserved jsou jiné. Odvážné a dokazují, že hranice mezi dobrým a zlým neexistují. Vždy
nabízí pánskou i dámskou kolekci, která je plná módního individualismu.

Retro Jeans
Vysoce kvalitní džínová značka nabízí svým zákazníkům širokou škálu oblečení, obuvi a doplňků. Cílí na
muže i ženy vyhledávající detaily obohacenou módu.

Rip Curl
Tuto značku znají především milovníci surfování. Australská značka má ve svém portfoliu sportovní
oblečení, obuv a doplňky s nejvyšší technologickou vyspělostí.

Sinsay
V prodejně Sinsay naleznou zákazníci řadu barevných a módních návrhů. V kolekcích je dobře patrný
akcent na obojky s kovovými ozdobami či sametové doplňky.

Steilmann
Prodejna nabízí plnou šíři značkové dámské i pánské konfekce elegantních dámských značek Steilmann
a APANAGE a lifestylové pánské značky STONES.

Stradivarius
Značka spadající pod španělský Inditex se specializuje na oblečení pro ženy. Velmi rychle posouvá své
modely z módních mol přímo ke svým zákaznicím.

Superdry
Britské krejčovské umění v precizním provedení. Modely kombinují vlivy amerického sportovního
vintage oblečení, Japonskem inspirované ručně kreslené grafiky a britskou eleganci.

TATUUM
V milé atmosféře obchodu je k dostání oblečení z přírodních materiálů jak pro pracovní den, tak pro
volný čas. Ležérnost a barevná kombinovatelnost provázejí celou kolekci.

TALLY WEiJL
Značka TALLY WEiJL nabízí dámskou módu určenou pro mladé dívky a ženy. V kolekcích najdete široké
spektrum oblečení od večerní módy až po oblečení do práce a do školy.

Tezenis
Obchod mladistvé a urbanistické značky specializující se na prodej spodního prádla, pyžam,
punčochového zboží a jiného oblečení pro ženy, muže i děti.

T.M.Lewin
Byznys módní značka s více než stoletou historií přináší oděvy s mimořádnou kvalitou materiálů. Nabízí
nejen pánské obleky a košile, ale také dámskou módu a nejrůznější módní doplňky.

TOM TAILOR
Prodejna značky TOM TAILOR nabízí dámskou a pánskou módu. Nově také Young Fashion pod značkou
TOM TAILOR DENIM.

Tommy Hilfiger
Značka přinášející kolekci klasického sportovního amerického stylu, ale také ošacení od elegantních
obleků až po spodní prádlo v pánském, dámském i dětském provedení.

Triumph
Nabídka pokrývá široké portfolio od svůdného spodního prádla až po vysoce funkční sportovní prádlo.
Sortiment je určen nejen pro ženy všech věkových kategoriím, ale také muže.

UNCLE SAM
Oblečení značky zaručuje skutečnou jedinečnost ve streetwear módě. Sortiment obsahuje oblečení pro
všechny každodenní činnosti.

VERO MODA
Dánská značka módy pro ženy přinášející stylovou jednoduchost, která se velice dobře kombinuje.

ZARA
Společnost Zara poskytuje svým zákazníkům módní oblečení, šperky, doplňky a obuv ležérního
městského či business stylu. Zara nabízí vkusné kolekce pro muže a ženy.

Zara Kids
Prodejna renomované značky Zara, která se plně soustředí na nabídku pro nejmenší zákazníky a přináší
jim širokou nabídku oblečení i doplňků.

RESTAURACE
APETIT
Provozuje moderní samoobslužnou jídelnu, prodejnu lahůdek se širokým sortimentem potravin,
nápojů a dárkového zboží.

Café Level & Club
Nejen šálek dobré kávy si mohou zákazníci dopřát v Café Level, ale také alkoholické i nealkoholické
nápoje, široký výběr salátů, zákusků a zmrzliny.

Costa Coffee
Káva je umění a baristé v Costa Coffee jsou umělci – učí se o vášni a přesnosti, které jsou potřeba pro
každý šálek té nejlepší kávy.

Fruitisimo
Fruitisimo je nejovocnější bar v okolí. Nabízí ovocné a zeleninové koktejly, zmrzlinu, dorty, kávu a široký
doplňkový sortiment.

Hajja Caffé
Kavárna Hajja Caffé každý měsíc představuje kávu, kterou si sami dováží a praží. Nabídku doplňují
zákusky té nejvyšší kvality.

La Crema
Přináší umění od nejlepších italských mistrů, kteří dokážou vyrábět tu nejlahodnější řemeslnou
zmrzlinu, jež zaručeně uchvátí smysly každého zákazníka.

MonMACARON
Popularita makronek neustále roste a právě koncept MonMACARON přináší jejich širokou nabídku po
francouzském vzoru.

Nespresso
V butiku Nespresso se zákazníci seznámí s exkluzivními kávovary a poznají všech 24 káv Grand Cru. Pro
intenzivnější zážitek je nabízena paleta příslušenství pro přípravu a servírování kávy.

PAUL
Pekařství nabízí lehká jídla ve francouzském stylu. Lahodné dorty, koláče, jednoduché pokrmy a
míchané saláty se připravují na místě a poskytují ideální lehký oběd.

Potrefená husa
Jedna z restaurací sítě pivovaru Staropramen, s klasickou nabídkou moderní kuchyně a stylovým
posezením.

Salad box
Salad Box je koncept, který zákazníkům nabízí ty nejlepší saláty na českém trhu. Saláty, krémové
polévky, dezerty a smoothie připravujeme vždy a pouze z čerstvých surovin. Skutečným zážitkem je
kompletace salátu přímo před zraky zákazníka. Vybírat lze ze salátového menu nebo si nechat připravit
svůj vlastní salát s výběrem ingrediencí a kombinací dle chuti.

STARBUCKS COFFEE
Široký sortiment kávy z celého světa, ale i bohatý výběr sladkého pečiva, zákusků a sendvičů pro
všechny milovníky kávových specialit a kosmopolitní atmosféry.

Sushi time
Restaurace specializující se na sushi. V menu zákazníci naleznou také předkrmy, polévky a mnoho
dalších pokrmů exotických chutí.

UGO Salaterie
Originální receptury a kombinace chutí včetně vegetariánských variant. V nabídce nechybí ani teplá
jídla.

VAPIANO
Ideální místo, kde si dát například svižný oběd. Těstoviny, saláty či různé antipasti se objednávají přímo
u vapianistů a připravují se bezprostředně před očima zákazníků.

GRAND KITCHEN
BILBO šmak
Tradiční a kvalitní česká kuchyně nabízející velmi pestrý sortiment jídel v kombinaci s několika druhy
příloh.

bistRAWveg
Nabídka stále populárnější raw stravy z čerstvých surovin. Bohaté menu obsahuje různé druhy polévek,
tortill, zeleninových a ovocných šťáv či dezertů a koktejlů.

Bombay Express
Je zaměřen na jídla především ze severní části Indie, prostor dostávají také chutě z dalších regionů.
V menu mají své místo pokrmy masové i vegetariánské.

Habanero Mexican Grill
Klasické mexické speciality ve zdravém stylu a s ohledem na životní prostředí. Nabídka obohacena o
tradiční mexické nápoje.

KFC
Restaurace rychlého občerstvení proslula svým smaženým kuřetem – nabízí variace kuřecích specialit
připravených podle tajného receptu z 11 druhů bylinek a koření.

KOBE
Restaurace vychází ze zachování vysoké kvality a jednotnosti gastronomie. Výjimečná nabídka mas,
včetně exkluzivního masa Kobe, které znalci považují za nejkvalitnější hovězí na světě.

Makakiko
Nabízí speciality zejména japonské kuchyně - sushi, maki, sashimi, bento, atd. Zákazníci si mohou však
pochutnat i na jídle korejském, čínském či thajském.

McDonald's
Rychlá obsluha a skvělá nabídka produktů nejvyšší kvality od sendvičů, přes saláty, dezerty a mnohem
víc.

Ovocný Světozor
Výroba a prodej ovocných dobrot včetně proslulé točené zmrzliny. V nabídce je také množství dortů,
cukrářského pečiva a palačinek. To vše doplňují obložené chlebíčky.

Parky’s
Hot-dogy, burgery, wrapy a další speciality z dílny Parky‘s. Jedinečný koncept povznášející na první
pohled obyčejné jídlo na gastronomickou úroveň.

Pizza Hut
Americká síť rychlého občerstvení má v nabídce pět nejoblíbenějších druhů pizzy. Ty jsou připravovány
přímo před zákazníkem z čerstvě udělaného těsta a čerstvých ingrediencí.

Ryby & Chips
Autentické fish and chips bistro nabízí nejen klasickou anglickou rybí pochoutku, ale také další pokrmy
z mořských ryb.

Safír
Pravá libanonská kuchyně z čerstvých surovin. Menu je plné originálních receptů a exotických chutí.

Spicymama
Před zraky zákazníků je připravováno to nejlepší ze světové kuchyně. Zdravá jídla výrazných chutí
v neotřelém provedení, vždy čerstvé a kvalitní suroviny.

Thai-Thai
Báječná a rozmanitá thajská kuchyně. Kombinace mnoha chutí a vůní ji řadí mezi nejlepší na světě a
zde ji mohou zákazníci ochutnat v nejvyšší kvalitě.

The PUB
Restaurace s novým industriálním designem, která spojuje kvalitní kuchyni, výborné pivo a skvělou
zábavu.

Tom´s Burger
Čerstvé a šťavnaté hamburgery doplněné o čerstvé salátky, mexickou kuchyni a další speciality tohoto
neotřelého konceptu.

UGO FRESHBAR
UGO sleduje trendy v oblasti zdravého stravování. Proto je možné si zde kromě oblíbených šťáv a
smoothies z čerstvého ovoce a zeleniny dát také funkční drinky s proteiny.

Vegg-Go
Zdravě a jednoduše přináší skvělou chuť. Nabídka plnohodnotných jídel, se kterými není potřeba dělat
kompromis mezi chutí, kvalitou a zdravím.

SLUŽBY
5àsec
Čistírny 5aSec nabízí širokou škálu služeb (péči o všechny typy textilií, úpravy oděvů, expertní služby
jako antimol, impregnace, apretace atd.) dostupnou pro všechny.

Air Bank
Banka nové generace přináší komplexní portfolio služeb.

Allianz
Pobočka poskytuje komplexní nabídku pojišťovacích služeb, jako jsou pojištění osob, cestovní pojištění,
důchodové spoření aj.

Automyčka Express
Ruční myčka aut poskytuje oproti jiným myčkám řadu výhod. Zejména šetří váš čas, protože se na voze
pracuje v době, kdy by stálo nečinně na parkovišti.

Color Lounge
Poskytuje komplexní služby týkající se vlasů, jako je diagnóza vlasů a vlasové pokožky. Doplněno
nabídkou luxusní vlasové kosmetiky.

Copy Centrum
Nabízí možnost kopírování, scanování či laminaci a vazbu dokumentů. Součástí je také prodej razítek,
kancelářských potřeb a doplňků.

Čedok
Nejstarší značka české cestovní kanceláře, která nabízí kompletní služby spojené s pobyty v zahraničí a
cestováním.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Poskytuje kompletní portfolio individuálního pojištění, ale také pro malé, střední a velké klienty v
oblasti průmyslových, podnikatelských rizik a zemědělství.

Česká pošta
Pobočka České pošty poskytuje všechny poštovní služby, na které jsou její zákazníci zvyklí.

Česká spořitelna
Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a
obce. Nabízí široké portfolio bankovních služeb a produktů.

ČSOB
Bankovní sužby pro firemní i soukromou klientelu.

Dárcovské centrum Chodov
Odběrové místo krevní plasmy. Příjemné prostředí a nejlepší servis o každého dárce.

Equa Bank
Bankovní služby a široká nabídka produktů pro každého.

FISCHER
Letní i zimní letecké dovolené u moře, eurovíkendy ve světových metropolích či poznávací zájezdy.

FOTOLAB
Komplexní služby v oblasti zpracování fotografií.

Giftisimo
V Giftisimo se rodí opravdová radost z dávání a dostávání dárků. Balení dárků všech velikostí je zde
posláním a potěšením.

ING Bank
Finanční instituce nabízející vynikající služby v oblasti investic, bankovnictví a pojišťovnictví.

Innogy
Dodavatel zemního plynu a elektřiny, který na své pobočce poskytuje rady svých konzultantů a nabízí
kompletní balík služeb.

Komerční banka
Univerzální banka se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního
bankovnictví.

Leo Baxiner
Úpravy a opravy materiálů včetně kůže i kožešin a zakázkové šití.

mBank
Nabídka služeb banky mBank pro klienty: mKonto, mPůjčku, mHypotéku či jiné služby.

Městská policie
Služebna městské policie.

Time Out Plus
Provoz dětského koutku, který splňuje ty nejpřísnější normy a vyhovuje všem požadavkům v oblasti
hygieny a bezpečnosti dětí.

Směnárna (Exchange)
Poskytování kompletních směnárenských služeb.

DMD service – Žralok
Veškeré opravy obuvi a výroba nejrůznějších klíčů.

SPORT
A3 SPORT
Nejširší sortiment sportovní obuvi a textilu značek Adidas, Nike, Puma, Reebok i dalších.

Adidas
Kultovní a sportovní značka přináší oblečení a doplňky určené pro širokou škálu sportů na rekreační i
špičkové úrovni.

ALPINE PRO
Přední český výrobce sportovního, outdoorového a ski oblečení. Bundy, kalhoty, produkty z fleece,
funkční spodní prádlo, trika, obuv či doplňky pro každé roční období.

Fjällräven
Nejprodávanější
outdoorová
móda
v západní
Evropě.
Nabízí
funkční
a technické oblečení pro pobyt v přírodě či turistiku, ale i pohodlné oděvy pro každodenní nošení.

Foot Locker
Prodejna pro všechny milovníky tenisek světových značek jako adidas, Nike, Converse, Reebok, Lacoste
nebo Puma a dalších.

Hervis
Hervis Sport nabízí svým zákazníkům široký výběr sportovního oblečení, obuvi a vybavení pro
nejrozšířenější sporty jako je běh, fitness, cyklistika, outdoor, lyžování a další.

Nike
Na prodejně je připraven široký sortiment produktů pro běh, trénink, fotbal, včetně pestré nabídky
oblečení a obuvi pro volný čas.

NORDBLANC
Značka volnočasového, sportovního a outdoorového oblečení a doplňků pro sport.

Nutrend
Prodejna předního českého výrobce a sportovní výživy nabízející kompletní sortiment svých produktů.

Peak Performance
PeakPerformance je uznávanou značkou technicky vyspělého aktivního oblečení, které je funkční a
zároveň stylové. Světová špička ve vybavení pro zimní sporty.

Salomon
Salomon je výrobcem vysoce technického a kvalitního sportovního zboží. Specialista na letní a zimní
sporty přinášející pestrou nabídku outdoorového oblečení a obuvi.

SPORTISIMO
Nejširší nabídka sportovních potřeb v největší síti sportovních prodejen v České republice pro život
v pohybu.

Vitaland
VITALAND prodejny nabízejí vše pro sport, zdraví, krásu a aktivní životní styl. Zakoupíte zde vitamíny,
minerály, kloubní a sportovní výživu, doplňky pro fitness a další.

ZDRAVÍ A KRÁSA
APOTEKA
Havlíkova přírodní APOTEKA přináší své moderně zpracované tradiční přírodní receptury kosmetických
produktů. Suroviny pro výrobu čerpá především ze svých ekozahrad.

Clinique
Značka Clinique nabízí kolekci nejúčinnějších výrobků špičkové kvality s cílem zlepšit pleť každého typu
a každého tónu.

dm drogerie
dm drogerie je zaměřena na maloobchodní prodej drogistického a doplňkového sortimentu v
samoobslužných prodejnách.

Douglas
Fascinující svět nejkvalitnějších kosmetických novinek a nejnovějších vůní včetně privátní řady Douglas
a dalších exkluzivně nabízených značek.

Eiffel Optic
Přední prodejce oční optiky v České republice přináší komplexní péči o zrak včetně množství modelů
dioptrických nebo slunečních brýlí světových značek či poradenství.

Estée Lauder
Estée Lauder je mezinárodním lídrem v oblasti dekorativní kosmetiky, péče o pleť a vůní. Nabízí
nejluxusnější barvy na světě a naprosto přelomové novinky na poli regenerace.

FOKUS optik
Česká společnost nabízející brýle i čočky pro každého. Samozřejmostí je přitom řada doplňkových
služeb – od odborného vyšetření zraku až po servis.

GrandOptical
Veškeré služby související s péčí o zrak jako široký sortiment dioptrických a slunečních brýlí všech
cenových relací, odborné poradenství a mnoho dalšího.

Jo Malone
Značkový prodej světoznámých londýnských parfémů Jo Malone. V bohaté nabídce zájemci naleznou i
další produkty, jako jsou voňavé svíčky, mýdla či sprchové gely.

Kadeřnictví Klier
Dámské a pánské střihy a další vlasové služby pro každého. Doplňkový prodej kosmetiky a vlasových
produktů.

Kiehl's
Nabízí produkty péče o pleť, tělo a vlasy špičkové kvality, v jejichž srdci stojí bohatá farmaceutická
tradice a jedinečné znalosti z oblasti kosmetiky a lékárenství.

Korres
Korres je přírodní řecká kosmetika s kořeny sahajícími až do nejstarší bylinné homeopatické lékárny v
Aténách. Nabízí maximálně účinné produkty.

L´Occitane
L´Occitane sdílí se světem všechny barvy, vůně a tradice regionu jižní Francie – Provence. V nabídce
se nachází autentické a čistě přírodní produkty.

Lékárna
Nabízí kompletní zdravotní péči a poradenství v oblasti volného prodeje a výdeje na recepty, široký
výběr potravinových doplňků a kompletní sortiment kosmetických značek.

MAC
Přední značka profesionální kosmetiky, která je určena lidem všech ras a pohlaví bez ohledu na věk.

MANUFAKTURA
MANUFAKTURA je 100% český koncept značkových prodejen s vlastní originální kosmetikou a doplňky
pro jedinečné domácí lázně.

Nail Lounge
Nail Lounge poskytuje kompletní a profesionální péči o ruce v příjemné atmosféře.

NYX
Značka pro všechny milovnice kreativního makeupu s neuvěřitelnou škálou produktů, odstínů a barev
za skvělé ceny.

PROFIMED
Specialista v péči o zuby a tělo. Široká nabídka kvalitních pomůcek a zubní kosmetiky renomovaných
světových výrobců, pro dospělé i děti, uzpůsobená i velmi individuálním nárokům.

PUPA
Legenda na poli italské kosmetiky. Rozmanitý sortiment je zaměřen na čtyři základní produktové linie:
make-upy, kreativní make-up sady, ošetřující i pečující přípravky a parfémy či vůně.

Rituals
Nabídka produktů péče o tělo a pleť i produktů pro domácnost. Sortiment obsahuje originální sprchové
pěny a oleje, pleťové i tělové krémy, vonné svíce a další.

Sephora
Prodejna nabízí pomoc v péči o pleť a při výběru make-upu či vůní. Sortiment poskytuje produkty
světoznámých unikátních značek.

Soaphoria
Prodejna ručně vyrobené, přírodní a organické kosmetiky.

The Original Barber
Tradiční pánské holičství poskytující péči zkušených barberů – holení břitvou, zábaly ručníkem, klasické
i moderní střihy.

Yves Rocher
Prodejna nabízí kosmetické produkty vyrobené z rostlin, které si firma sama pěstuje. Výběr z více než
700 výrobků rostlinné kosmetiky.

ZÁBAVA
Saunia
Saunový svět poskytující skvělý relax pro tělo i mysl. Možnost několika druhů saunování na jednom
místě.

SOLÁRIUM FITNESS BBC
Místo nejen pro pohyb a sport, ale také relaxaci. Nabídka služeb fitness odborníků, kteří zákazníkům
poskytují cenné a užitečné rady při jejich tréninku.

Cinema City
Megaplex Cinema City nabízí jedinečný filmový zážitek v některém ze svých 18 nejmodernějších
promítacích sálů.

OSTATNÍ
Geco
Prodej tisku, cigaret, tabáku a dalších kuřáckých dopňků.

RELAY
Prodejna tisku, tabáku, tištěných médií a doplňkového sortimentu.

Valmont
Pobočka v rámci sítě exkluzivních prodejen tabákového zboží, časopisů, novin, doutníků, dýmek,
kuřáckých doplňků a luxusního alkoholu.

