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zimné záhrady zasklievanie terás
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40948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

AKCIA ZĽAVA DO 35% Možnosť výhry 300 €

bezrámovérámové bezrámové rámové

Na Slovensku bujnie falošná láska, fa-
lošné dobro, práve tak, ako falošné infor-
mácie a ich falošní  kazatelia. Je to nebez-
pečné, malígne či zhubné bujnenie, je 
to morálno-etický nádor. Falošné weby, 
falošné profily na sociálnych sieťach, fa-
lošní internetoví vysielatelia s falošnými 
názormi. Už dávno títo kazatelia prešli 
do on-line prostredia, pretože tam cítia 
svoju silu. Medzi životom neskúsenými a 
často aj  z vlastného nezáujmu zle infor-
movanými ľuďmi. A samozrejme, najviac 
medzi hlupákmi.

Všade okolo nás rozkvitá ako orgo-
ván falošná láska, ktorá sa vkradla do 
nášho každodenného bytia, ktorá sla-
bých ešte viac oslabuje a omamuje. Táto 
falošná láska má za následok, že ňou 
oslovovaní sa klamne cítia spravodlivý-
mi, ale je to len a len falošná spravodli-
vosť. Falošné poňatie lásky a falošného 
dobra či falošnej spravodlivosti sleduje 
jediné – bezmyšlienkové akceptovanie a 
prijatie za svoje všetkého niekým vyslo-
veného či  napísaného.

Nedostatok zodpovednosti. Zodpo-
vednosti poznania, zodpovednosti rozli-
šovania, zodpovednosti myslenia. 

Vytvorila sa kultúra (ne)spravodli-
vého pohoršenia a rozdelenia. Ľudia sú 
pohoršení nielen politikou, ale všetkým, 
čo ich odhaľuje. Nič sa nesmie dotknúť 
ich „ja“. 

Počas sviatkov si pripomíname, že 

Ježiš nás varoval pred tým, že prídu „fa-
lošní Kristovia a falošní proroci“, ktorí sa 
budú snažiť zviesť dokonca aj Božích vy-
volených (Matúš 24:23-27; Peter 3:3 a Júda 
17-18). Najlepším spôsobom, ako sa brániť 
voči klamstvu a falošným učiteľom je po-
znať pravdu. Objaviť podvodníka, študo-
vať skutočnú vec. Júda 11 (inak skutočne 
málo citovaný apoštol) hovorí o falošných 
učiteľoch, „Šli Kainovou cestou, dali sa 
strhnúť do Balámovho bludu za odmenu 
a Kórachovou vzburou zahynuli.“ Inými 
slovami, falošného učiteľa môžeme po-
znať podľa jeho pýchy (Kainovo odmiet-
nutie Božieho plánu), lakomstva (Balám, 
ktorý prorokoval za peniaze) a vzburou 
(Koráchovo povýšenie sa nad Mojžiša). 

Je naozaj náročné spozorovať faloš-
ného učiteľa či samozvaného proroka. 
„Satan sa premieňa v anjela svetla“ (2 
Korintským 11:14) a jeho služobníci sa 
predstavujú ako „služobníci spravodli-
vosti“ (2 Korintským 11:15). 

Podvodníkov s „pravdou“ odhalíme 
iba tak, že budeme hladní po 
overených vedomostiach a 
skutočných nespochybni-
teľných faktoch.

Pôst sa skončil pred 
týždňom, veľa šťastia v 
„múdrom hladova-
ní“.

Zhubnosť falše, 
pretvárky a túžby po moci

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Komárne

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

6 - týždnové
MORKY
NA CHOV

INZERCIA
0907 779 018 76
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do obchodných priestorov v Komárne.
Práca je na dve zmeny. 
Ponúkame výhodné pracovné ohodnotenie:  
3€ netto/hod. + stravné lístky 3,75€.
Podmienka: komunikácia v slovenskom jazyku

INFO: 0907 777 007
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KOMÁRŇANSKO

Kristína Mlatecová  0908 979 443

Distribúcia:
Kristína Mlatecová  0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Kolárovo

Komárno

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (15.000 domácností)

Sme medzinárodná spoločnosť založená v Španielsku v roku 1924. Zaoberáme sa s výrobou medených a 

Kosihách (okres Komárno) vyrábame izolované a neizolované vodiče od roku 2007. Využívame 
technológiu ťahania drôtu za studena, extrudáciu a povrchovú izoláciu  lakovaním a papierom. 

Hľadáme nových kolegov do našej výroby na obsluhu výrobných liniek. 

Ponúkame: 
- nástupný plat - 600€/mesiac, mesačný bonus - 100€/mesiac 
- po zaučení  zvýšenie platu a bonusu 
- autobus zadarmo zo smerov:  Komárno, Nová Stráž, Čalovec, 
Kameničná, Zlatná na Ostrove, Zemianska Olča, Bodza, Tôň, 
Trávnik, Číčov, Klížska Nemá; ostatné smery: príspevok na 
dochádzku 
- stravné lístky v hodnote 3,60€ 
- príplatky: za chemický faktor (lak) 80€/mesiac, za hluk 0,59€/h, 
za nočnú zmenu 0,96€/h 
-  
- firemné akcie 
- možnosť odborného a kariérneho rastu 
- možnosť platených nadčasov (3,85€/h + 35% základného platu, 
príplatky) 
- krátky a dlhý týždeň v práci (2 a 5 dní) 

Očakávame: 
- ochota a chuť pracovať 
- zodpovedný prístup k práci 
- pravidelná dochádzka 
- technické vzdelanie / myslenie 
- dobrý zdravotný stav 
- ochota pracovať v nepretržitej prevádzke, v 12h 
zmenách 

Kontaktné údaje:  
035/7902836 
hkovacs@vicentetorns.com 
Športová 348, Veľké Kosihy 
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Verím, že ma ľudia podržia

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Rozhodol som 
sa v týchto voľbách 
urobiť dosť prekva-
pivý krok aj pre 
mojich kolegov v 
poslaneckom klu-
be. Rozhodol som 

sa sám kandidovať do europarlamentu. 
Zároveň som však verejne sľúbil, že ak by 
som aj zvolený bol, do europarlamentu 
neodídem a moje miesto prevezme ďalší v 
poradí podľa počtu krúžkov za naše hnu-
tie OĽANO.

Dovoľte, aby som svoj krok vysvetlil, 
lebo si uvedomujem, že mnoho ľudí (opráv-
nene) úplne nechápe, o čo mi ide. V prvom 
rade chcem aktívnym zapojením do kam-
pane spopularizovať voľby hlavne medzi 
mladými ľuďmi, lebo sa hanbím, že sme s 
13% účasťou rekordmanmi v celej EÚ.

Druhý dôvod mojej kandidatúry/ne-
kandidatúry je snaha zistiť názor ľudí. 
Chcem zistiť, či mi dôverujú napriek tomu, 
že som si dovolil vysloviť kritický názor 
na rolu USA pre našu bezpečnosť. Totiž aj 
niektorí ľudia v našom hnutí na mňa po-
zerali, že „čo som si to dovolil“, vraj o USA 
by som mal len dobre rozprávať, lebo sú 
našim partnerom.

Lenže pravdou je, že síce sú USA náš 
strategický partner, ale svojim prístupom 

(násilným rozsievaním demokracie po 
svete) nás priviedli do riadnych problé-
mov. Pod falošnou zámienkou chemic-
kých zbraní rozbili Irak, vznikol tam ISIS 
a nasledovali milióny utečencov.

Nie nechcem, aby sme vystúpili z 
NATO či EÚ. Nie nechcem, aby sme sa vrh-
li kolo krku ruskému bratovi. Nie. Mali by 
sme iné - konečne sa postaviť obranne ako 
Európa na vlastné nohy a nemali by sme 
sa donekonečna spoliehať len na Veľkého 
Brata spoza oceánu, že nás ochráni.

Preto chcem poprosiť aj Vás - máte 
dva krúžky vo voľbách, ale my máme 
šancu získať len jeden mandát poslanca. 
Preto, ak si myslíte, že mám právo zostať 
v politike aj napriek takémuto názoru na 
USA, príďte ma podporiť svojim krúžkom. 
Druhý krúžok dajte ko-
mukoľvek na našej 
kandidátke podľa 
vlastného rozhod-
nutia. Ja ho dám 
Peťovi Pollákovi, 
ktorý je číslo 3. Pre-
čo? Lebo je výborne 
pripravený, vyzná sa 
a plne mu dôveru-
jem.
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Päťročný chlapec sa prechá-
dzal po parapete okna 

Novozámockí policajti zachránili počas uply-
nulých dní život päťročného chlapca. Ten chodil 
po parapete otvoreného okna v byte na štvrtom 
poschodí na Léckej ulici v Nových Zámkoch a vy-
hadzoval z neho rôzne predmety. „Policajti po 
prijatí oznámenia okamžite vyrazili na miesto. 
Dieťa na výzvy hliadky, aby sa vrátilo do bytu, ne-
reagovalo a nijako nekomunikovalo. Podchvíľou 
však z okna niečo vyhodilo, medzi vyhodenými 
vecami našli policajti aj kľúče od bezpečnostných 
dverí bytu,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľ-
stva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková. 
      Na miesto medzičasom dorazila aj druhá policaj-
ná hliadka, ktorá sa s pomocou kľúčov dostala do 
bytu. Dieťa sa policajtom podarilo vtiahnuť bezpeč-
ne dnu. „Chlapček nebol doma sám. Policajti našli 
v izbe spiacu 29-ročnú ženu. Keďže javila známky 
požitia alkoholu a omamných látok, bola podrobe-
ná testu,“ skonštatovala Čuháková. V dychu ženy 
sa zistilo 0,33 miligramu alkoholu na liter vydých-
nutého vzduchu, čo je v prepočte 0,69 promile. 
Test na požitie omamných a psychotropných látok 
bol pozitívny na metamfetamín a benzodiazepíny. 
      Chlapček skončil v nemocnici a o jeho osud 
sa intenzívne zaujíma sociálna kuratela. Polícia 
v tomto prípade koná pre podozrenie z trestného 
činu týrania blízkej a zverenej osoby. 

» TASR

Vtipy 
týždňa

»  - Haló, volám ohľadne 
toho strážneho psa, čo 
sme si od vás kúpili. Mô-
žete nám poradiť, ako to 
máme zariadiť, aby nás 
pustil domov?

»  - Haló, volám ohľadne 
toho strážneho psa, 
čo sme si od vás kúpili. 
Môžete nám poradiť, ako 
to máme zariadiť, aby nás 
pustil domov?

» Idú dva hady po púšti 
a zrazu sa jeden had pýta 
druhého: 
- Počuj, sme my jedovaté? 
Na to druhý prekvapene 
odpovedá: 
- Myslím, že nie, prečo sa 
pýtaš? 
- Úúúúf, to mi odľahlo, prá-
ve som sa kusol do jazyka.

»  Príde zlodej v noci do 
domu a počuje papagája 
ako mu vraví: 
- Ferri, ťa vidí, Ferri ťa vidí. 
Zlodej vezme deku zakryje 
klietku 
a papagáj znova škrieka: 
- Ferri, nie je papagáj, Ferri 
je pidbul.
     » redakcia

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
komarnansko@regionpress.sk

0907 779 018 20

0907 779 018

INZERCIA
0907 779 018
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Posvietili sme si na výhody
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ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

TANKOVACIA KARTA 

800 €
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Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10 číra
9,07 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie 

polykarbonát
plexisklo
hliník

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH
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od 10 990€
3 ročná záruka bez obmedzenia km

www.profiautonz.sk0915 210 030

PROFI AUTO NZ s.r.o. 
Komárňanská cesta 98 

Nové Zámky

Možnosť splácania
5 rokov

alebo na štvrtiny 
s LADA Finance

AUTORIZOVANÝ DEALER
PREDAJ, SERVIS, LEASING

Príď si kúpiť Ladu a dostaneš 
ako darček  tankovaciu
kartu v hodnote

150€

www.regionpress.sk
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Radi hovoríme, že Slovensko je v srdci Európy. Buďme 
teda jej skutočným srdcom. 
Musíme si priznať – nie sme tak veľká krajina, aby 
sme sa sami dokázali brániť hrozbám súčasného 
globalizovaného sveta. Nie sme tak veľký, aby sme si 
lepšiu a bezpečnejšiu budúcnosť zabezpečili vlastnými 
silami. Ale patríme do Európy. Rovnako ako Francúzsko, 
Nemecko, Španielsko, Poľsko aj naša krajina stojí 
na kresťanských základoch, na základoch rímskeho 
práva a gréckej vzdelanosti. Rovnako sme súčasťou 
európskej kultúry a naše miesto vždy bolo a je v 
Európe. Európa môže byť zárukou lepšej a bezpečnej 
budúcnosti pre nás a pre naše deti, keď ju nezradíme. 
Európa môže byť silná, keď budeme silní aj my. Európa 
môže byť bezpečná, keď nám na jej bezpečnosti bude 
záležať, Európa môže byť spravodlivejšia, keď bude na 
spravodlivosti záležať aj nám. Naše hnutie Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti OĽANO) vidí najlepšie miesto pre 
život nás a našich detí v srdci Európskej únie. Nie v Únií 
slabej, rozhádanej, ťažkopádnej a sebeckej, ale v Únií 

sebavedomej, silnej, akcieschopnej a tvorivej. 

Čo chceme v Európskej únií opraviť?

Vonkajšie hranice Európskej únie musia 
byť dobre strážené
Pocit bezpečia je jedna z z najdôležitejších podmienok 
kvalitného života. Už niekoľko rokov nás trápia 
obavy z toho, že náš život ohrozuje nebezpečenstvo 
prechádzajúce cez slabé a otvorené hranice Európskej 
únie. Niektorí nám chcú nahovoriť, že sa pred týmto 
nebezpečenstvom obránime tým, že opustíme Európsku 
úniu a uzatvoríme sa do vlastných hraníc, alebo nám 
chcú nahovoriť, že sa máme obrátiť na východ. Uzavretie 
sa do seba alebo útek niekam inam nie je riešením. 
Minulosť nás učí, že víťazstvá dokážeme dosiahnuť iba 
spoločne. 

Čo budeme presadzovať?
Posilnenie vonkajšej schengenskej hranice

Prísnejšiu kontrolu na vonkajších hraniciach 
   Európskej  únie

V prípade nutnosti nasadenie bezpečnostných zložiek    
   či ozbrojených síl v rámci špeciálnych misií EÚ

Migrácia musí byť pod kontrolou
Dlhý zástup migrantov pochodujúci krajinou alebo 
preplnený gumový čln prirážajúci k brehom Európy 
považujeme za reálnu hrozbu, ktorá útočí na náš 
každodenný život. Svoj strach premieňame na hnev, 
ktorí obraciame proti migrantom, namiesto toho, 
aby sme od našich politických lídrov žiadali ochranu 
vonkajšej hranice Európskej únie. Je pravda, že prvá vlna 
migrantov nás prekvapila, ale to neznamená, že sme 
bezmocní navždy.

Čo budeme presadzovať?
Boj proti pašerákom ľudí

Zrýchlenie procesu vracania nelegálnych migrantov

Naše peniaze si musíme ustrážiť
Našu budúcnosť najviac ohrozujú klamstvá a chamtivosť 
politikov. Chcú si kupovať chvíľkovú popularitu za 
peniaze nás všetkých. Kupujú si naše hlasy za peniaze 
našich detí. Rozkrádajú eurofondy, ktoré mali rozvíjať 
Slovensko a používajú ich len pre svoj vlastný prospech. 
Toto im nemôžeme viac dovoliť.

Čo budeme presadzovať?
Vyššiu disciplínu v národných rozpočtoch

Prísnejší dohľad na dodržiavanie rozpočtových pravidiel

Nulovú toleranciu korupcie a rozkrádania eurofondov

Urobme Európu opäť silnou!
Dnes niektorí cítime obavy z toho, že naša bezpečnosť 
závisí od toho ako sa vyspí americký prezident, ktorý 
keď si zaumieni zruší kľúčovú jadrovú zmluvu s Iránom 
napriek obrovskej nevôli Nemecka, Francúzka či 
ostatných spojencov. Iní sa zas obávajú toho, či moc 
nedráždime ruského medveďa alebo čínskeho draka.

Sme súčasťou NATO, ale európske krajiny, ktoré jeho 
súčasťou sú, sa akosi nechcú či nevedia postaviť 
obranne na vlastné nohy. Dlhé roky vždy len vzhliadame 
k veľkému bratovi spoza mláky, že keď bude zle, príde 
nás zachrániť. Miesto toho, aby sme urobili Európu 
opäť silnou, úplne nepochopiteľne sa ľahkomyseľne 
spoliehame na pomoc USA. Lenže svet sa mení a USA sa 
čím ďalej tým viac uzatvárajú do seba a starajú sa viac o 
svoje vlastné problémy, ako problémy svojich spojencov.

Európska únia má trikrát viac obyvateľov ako Rusko, 
skoro dvakrát viac ako USA. Nastal čas ukázať svetu 
aj našim spojencom, že nie sme len malý brat, ale 
rovnocenný partner, ktorý si vie svoju bezpečnosť 
zabezpečiť aj sám, ak bude treba. Nevystupujme z NATO, 
nevrhajme sa do náručia Ruska, ale posilnime spoločnú 
európsku obranu a urobme z Európy opäť veľmoc.

Čo budeme presadzovať?
Zvyšovanie spoločného obranného potenciálu 

   Európskej únie 

ntenzívnejšiu spoluprácu spravodajských služieb v boji  
   proti terorizmu a organizovanej kriminalite

Posilnenie Európskej únie v oblasti kybernetickej
   bezpečnosti

Naše miesto vždy bolo a je v Európe
NAŠI KANDIDÁTI NA EUROPOSLANCOV

1. Igor Matovič, poslanec NR SR
Trnava, 46 rokov

2. Michal Šipoš, občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa, 37 rokov

3. Peter Pollák, vysokoškolský pedagóg
Levoča, 46 rokov

4. Zita Pleštinská, starostka 
Chmeľnica, 57 rokov
 
5.Dominik Drdul, študent a občiansky aktivista v oblasti 
práv osôb so zdravotným postihnutím
Trnava, 21 rokov

6. Eva Horváthová, lekárka
Bratislava, 44 rokov

7. Milan Potocký, novinár a občiansky aktivista
Michalovce, 43 rokov

8. Lucia Greškovitsová, asistentka poslanca NR SR
Košice, 29 rokov

9. Igor Dušenka, právnik
Bardejov, 31 rokov

10. Dušan Šándor, poradca pre výskum a inovácie
Pezinok, 47 rokov

11. Lucia Rennerová, tlmočníčka v európskych 
inštitúciách
Košice, 55 rokov

12. Pavol Jusko, vysokoškolský pedagóg
Bratislava, 55 rokov

13. Eva Ivanovová, ekonómka
Prievidza, 39 rokov
 
14. Matúš Bystriansky, mediálny poradca
Dolná Strehová, 24 rokov
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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Voľné termíny:
19.5 – 25.5.  |  26.5 – 1.6.  |  9.6 – 15.6. 2019

Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.
V cene pobytu: plná penzia, 2 x fakultatívny výlet,

Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!
V ponuke výhodná dovolenka

aj v letných mesiacoch !!!
V ponuke aj dovolenka

na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle  0918 591 942

Informácie na  www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám 
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí
iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA

40
-0

05
0

www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.
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