č. 10 / 6. marec 2020 / 24. ROČNÍK

TRENČIANSKO
DUBNICKO-ILAVSKO
Týždenne do 59 430 domácností

46-0192
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Viac informácií
NA STRANE č.
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Ak jej dáš dom ...

Sir William Gerald Golding bol
anglický spisovateľ a básnik, nositeľ
Nobelovej ceny za literatúru z roku
1983. Počas druhej svetovej vojny slúžil v kráľovskom loďstve. Zúčastnil
sa vylodenia v Normandii a na konci
vojny sa vrátil k písaniu a vyučovaniu.
To na vysvetlenie. Pretože chcem
citovať jednu jeho myšlienku: „Myslím si , že ženy sú bláznivé, keď sa
snažia vyrovnať mužom. Sú omnoho
lepšie ako muži a vždy boli. Čokoľvek
žene dáš, vždy to spraví lepším. Ak
jej dáš dom, dá ti domov. Ak jej dáš
potraviny, pripraví ti jedlo. Ak jej dáš
úsmev, dá ti svoje srdce. Čokoľvek jej
dáš, to znásobí a rozšíri. (Takže ak sa
k nej správaš ako vôl, buď pripravený,
že dostaneš kopu hnoja.).“
Svojrázny výrok, ale, myslím si,
že v týchto dňoch sa mimoriadne

hodí. Nechcem tu šermovať nejakou,
žiaľ, sprofanovanou skratkou, ktorá
nám pripomína, že my, muži si zas
pripomíname význam žien v našich
životoch a preto aj ich medzinárodný
deň. Vybral som si túto tému ako námet úvodníka preto, že si myslím, že
je čo učiť sa od žien. Od mám, od starých mám, od manželiek a neraz aj
od dcér či vnučiek. Vždy nás v nejakej
životnej etape niektorá z nich dokáže
prekvapiť. Niečím, čo sa nám zdá samozrejmé, no je to vlastne neuveriteľne výnimočné. Láskou, obetavosťou,
pracovitosťou, starostlivosťou...
Deň, ktorý v kalendári patrí
ženám, by sme si mi, muži, mohli a
mali spomenúť na to, o čom píšem
vyššie. A nielen v ten deň, ale to už
je iná, veľká a mnohých mužov dosť
zahanbujúca téma.
Milé naše čitateľky,
vážené kolegyne, naozaj a úprimne – s vďakou
– všetko dobré vám!
S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

75-14

Všetko dobré, milí čitatelia,
asi ste čakali, že toto redakčné slovo
venujem voľbám, ktoré má už týždeň
Slovensko za sebou. Nie, nespravím
to. Zameriam sa viac na úžasné a nenahraditeľné ženy v našich životoch.
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Služby, Bývanie

trenčiansko

BYTY, RODINNÉ DOMY
platíme ihneĵ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

VÍKENDOVÉ ZĽAVY

pri nákupe

%

KVALITNÉ
VINYLOVÉ LAMELY

pri nákupe

12,9E9

Komplexné služby zákazníkom
j
sú p
pre nás samozrejmosťou

/m2

Poradenstvo
a individuálny
prístup
p
prí
stup
p
Rezanie
podlahovej krytiny
na mieru
Obšívanie
kobercov
Váš tovar
Vám dovezieme
po celejj SR
p

máme

najväčší výber
kobercov, PVC a vinylu

Akcia platí do 31. 3. 2020 alebo
do vypredania zásob. Za prípadné tlačové
chyby neručíme. Zobrazené fotografie sú len ilustračné. Cena je uvedená vrátane DPH.

bytové PVC
ponúkame tiež v šírkach

_15

Regionpress 03/2020

KUPÓN NA Z¼AVU

5m

Koberec aj PVC
Vám profesionálne
nainštalujeme

BRENO.sk

%

na metráž

Platí len od 21. 3. do 22. 3. 2020! Vz�ahuje sa iba
na metrážne koberce v predajni. Z�avy sa nes�ítavajú, neplatí
spätne, na služby, na akciový tovar, ani na objednávku.

KUPÓN NA Z¼AVU

Regionpress 03/2020

od

na kusovky

Platí len od 14. 3. do 15. 3. 2020! Vz�ahuje sa iba
na kusové koberce v predajni. Z�avy sa nes�ítavajú, neplatí
spätne, na služby, na akciový tovar, ani na objednávku.

_15

pri nákupe

%

na vinyl a PVC

Platí len od 28. 3. do 29. 3. 2020! Vz�ahuje sa iba na vinyl
a PVC v predajni. Platí aj na tovar na objednávku. Z�avy sa
nes�ítavajú, neplatí spätne, na služby, ani na akciový tovar.

facebook.com/koberce.breno.sk
instagram.com/koberce_breno_sk

inzerat-Breno-RegionPressSK-0320_207x137.indd 1

02.03.2020 17:11:27
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KUPÓN NA Z¼AVU

14. 3. – 15. 3.

MARCOVÉ

21. 3. – 22. 3.

0902 84 53 48

28. 3. – 29. 3.

0905 915 036
0907 673 926

KÚPIME

51-0245

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

5

Zamestnanie
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PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto
09-18

Pomocníkov do výroby
8. marca 1348

Výročia a udalosti

založil Karol IV. Nové Město pražské.

Výročia a udalosti
sa po prvý raz začala Coca-Cola predávať
vo fľaškách.

12. marca 1894

52-0018-4

info@c-group.sk 0903 431 350

85_0182

(Rakúsko) 2800 EUR/mesačne Brutto
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Strojárska spoločnosť RENAR, s.r.o., Nádražná 1699
018 41 Dubnica nad Váhom so zameraním
na výrobu strihacích nástrojov a foriem

PRIJME DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU:

FRÉZAR
základná hrubá mzda od 5,00€/hod. (4,17€ + 20% pohyblivá zložka + prípadné mesačné odmeny)

PRACOVNÍK NA OBRÁBACOM CENTRE CNC (Heidenhain 530)
základná hrubá mzda od 5,50€/hod. (4,60€ + 20% pohyblivá zložka + prípadné mesačné odmeny)

PRACOVNÍK NA PORTÁLOVOM OBRÁBACOM CENTRE CNC
(Heidenhain 640) + PROGRAMOVANIE v CAM VISI
základná hrubá mzda od 7,50€/hod. (6,25€ + 20% pohyblivá zložka + prípadné mesačné odmeny)

KONTROLÓR – MANAGER KVALITY/CERTIFIKÁCIE ISO, TUV
základná hrubá mzda od 1.300€/mesiac (1.000€ + 30% pohyblivá zložka + prípadné mesačné odmeny)

TECHNIK LISOVANIA - OBCHODNÍK
základná hrubá mzda od 1.690€/mesiac (1.300€ + 30% pohyblivá zložka + prípadné mesačné odmeny)

Výška mzdy je vždy „závislá“ od odbornej zdatnosti a praxe uchádzača !
Ponúkame:
• dostatok práce
• maximálne seriózny prístup ku
všetkým zamestnancom
• zaujímavú prácu v dobrom kolektíve
v stabilnej a prosperujúcej ﬁrme
• odborný rast s možnosťou
profesijného postupu
• nadpriemerným – nadpriemerné
ﬁnančné ohodnotenie
• prácu prevažne v dvojzmennej
prevádzke s možnosťou robenia
nadčasov
• korektné preplácanie nadčasov,
vrátane príplatkov
• polročné a koncoročné odmeny s
ohľadom na ekonomické výsledky
ﬁrmy za dané obdobie a výsledku
jednotlivca
• vernostné
odmeňovanie/odmeňovanie
lojálnosti k ﬁrme
• ponúkame i náborový príspevok
1 000,-- až 2 000,--EUR
• prácu na kvalitných strojoch
• absolventom ponúkame špičkový
odborný rast - od „piky/dielne“ !

ZÁROVEŇ ŽIAKOM 9 ROČNÍKA, ktorí sa práve
rozhodujú/rozhodli pre štúdium strojárskych
odborov na SOŠ Dubnica n/V, PONÚKAME

ODBORNÝ VÝCVIK/PRAX POČAS CELEJ
ŠKOLY (či v duálnom, alebo neduálnom systéme)
v nasledovných študijných a učebných odboroch:
2411 K MECHANIK NASTAVOVAČ
2423 H NÁSTROJÁR
2433 H OBRÁBAČ KOVOV
Ponúkame:
• školskú prax na naozaj špičkovej odbornej úrovni, s maximálnou
možnosťou, samostatnej práce na strojoch a zariadeniach
• podnikové štipendium a následnú dobrú odmenu za kvalitnú
produktívnu prácu a vysoký odborný rast,
• tuzemské a zahraničné pracovné cesty (pri odovzdávaní nástrojov),
• ostatné sociálne beneﬁty na úrovni kmeňových zamestnancov
• po úspešnom absolvovaní školy perspektívne budúce zamestnanie
RODIČIA-ŽIACI, PRÍĎTE SA K NÁM KEDYKOĽVEK POZRIEŤ, ABY STE
NAŽIVO VIDELI PRAXOVAŤ, (MOŽNO SVOJÍCH BUDÚCICH
ROČNÍKOVO STARŠÍCH SPOLUŽIAKOV) – PRÍĎTE MEDZI NÁS,
STAŇTE SA UŽ POČAS ŠKOLY DOBRÝMI ODBORNÍKMI !

Kontakt: Nádražná 1699, 018 41 Dubnica nad Váhom • Tel.: 042-445 66 11, 0907 741 496 • svoje životopisy
zasielajte na: cernosko@renar.sk, alebo na vyššie uvedenú adresu. Vybraní uchádzači budú pozvaní na os. pohovor.
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Požadujeme:
• nástup do trvalého pracovného pomeru ako
zamestnanec (nie živnostník)
• zodpovedný prístup k práci
• spoľahlivosť spojenú s lojálnosťou voči ﬁrme
• vyučený v strojárskom odbore
• ochotu učiť sa
• ochotu pracovať cez čas v prípade potreby
• vzťah a zručnosť k precíznej a presnej práci
• u pozície Frézar, prax v kusovej výrobe min. 5
rokov,
• u pozície Obrábacieho centra CNC, prax v
kusovej výrobe min. 5 rokov, znalosť samostatného
programovania priamo na stroji v 2D
• u pozície Portálového obrábacieho centra
CNC, prax v kusovej výrobe min. 10 rokov, znalosť
samostatného programovania na stroji 2D, výhodou
skúsenosť s extern. programovaním v CADe, 2D i 3D
• u pozície Kontrolór – Manager
kvality/certiﬁkácie, požadujeme odbornosť,
znalosť tvorby 3D meracích programov/ustavovanie
dielov dľa RPS bodov, prípadnú skúsenosť s
certiﬁkačným procesom, vodičský preukaz sk. „B“
u pozície Technik lisovania – Obchodník,
požadujeme odbornosť, znalosť anglického a
nemeckého jazyka, slovom i písmom a vodičský
preukaz skupiny „B“
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Trojuholník škola - rodič - žiak - záver
Stredné odborné školy

tieto školy spájajú so slabšími žiakmi,
no treba si uvedomiť, že nie každé dieťa
Remeslo má zlaté dno. Na Slovensku bude akademik. Okrem toho, OU ponúpociťujeme nedostatok niektorých kajú odbory, ktoré denne potrebujeme.
povolaní. Sám povzbudzujem žia- Ak by to niekoho odrádzalo, učilištia
kov, keď si vyberú školu odborného ponúkajú možnosť dorobiť si maturitu.
Avšak v súčasnej dobe je maturita mizamerania namiesto gymnázia.
Predtým je potrebné zaujímať sa o nimálna pracovná požiadavka.
Do stredných škôl patria aj obchodpovolania, po ktorých je dopyt. Isto,
treba to skĺbiť aj s predstavami žiaka, né akadémie. Sú obľúbené, no treba sa
aby sa nestalo, že sa bude moriť od- vopred zamyslieť, aké je uplatnenie po
borom, ktorý nebude vykonávať. Na- ich ukončení, keďže vytvárajú relatívšťastie sú školy rozmanité, dá sa vyse- ne veľký počet absolventov zahlcujúcich pracovný trh. Je to však komplexlektovať vysnený odbor.
Stredná odborná škola (SOŠ) sa nejšie štúdium aj so zameraním na
končí maturitou, teda možno ďalej štu- jazyky, takže uplatnenie nemusí byť
dovať. Maturitná skúška pozostáva zo také zložité. Netreba zabudnúť na to, že
všeobecných a z odborných predmetov, na rozdiel od iných odborných škôl sa
tzv. odborná maturita. Práve odborné tu kladú nároky na matematické a ekopredmety sú základom štúdia. Napriek nomické predmety.
Máme aj hotelové akadémie, ktoré
tomu musia žiaci SOŠ pri všeobecných
predmetoch ovládať to isté, čo na gym- sú perspektívne, keďže cestovný ruch
náziách. V rámci štúdia žiaci SOŠ cho- a gastronómia sú na vzostupe. Navyše
dia na praxe už od 1. ročníka. Pôsobia majú študenti zaujímavú prax v reštauv organizáciách alebo vo firmách, ktoré ráciách, hoteloch, takže ich neraz štúsú blízke študovanému povolaniu. V dium napĺňa a baví. To však platí pre
posledných rokoch sa rozširuje tzv. du- všetky odborné školy, keďže sú zameálne vzdelávanie, čím sa zabezpečuje rané najmä na povolanie, ktoré chcú
intezívnejšia spolupráca školy a firmy, študenti vykonávať. Aj preto je veľmi
ktorá si pripravuje podľa svojho profilu dôležité, aby žiak vedel, čomu sa chce
potenciálne budúcich zamestnancov. v živote venovať už v deviatom ročníku
Cieľom je, aby firmy získali „hotových“ a nedal si vnútiť výber strednej školy.
Buďme mu iba skúseným sprievodcom
zamestnancov.
V rámci stredného školstva máme a radcom.
aj trojročné odborné učilištia (OU), kto» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
ré sa končia výučným listom. Často sa

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove a okolí

09-18

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

  


  



ɿƏǼȒʁɀǣʁǣɮȇȒɀɐ
ƏɿƏȸƐƫƏǴɮȵȸǣƺȅƺȸƺ
až *1500,- € aj doma
kǼǣǸȇǣȇƏ

www.iqospartner.sk

Čo ponúkame:
stabilné zamestnanie v sociálne založenej firme
prácu v príjemnom kolektíve
kvalitné zaškolenie
možnosť zaškolenia v zahraničí

33-0028

ƏƳȒɿɮǣƺɄɀƏɮǣƏƬ

Čo požadujeme (nastavovač):
technické vzdelanie (elektrotechnik, mechanik, mechatronik)
technické a analytické myslenie
chuť učiť sa
prax výhodou

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Čo požadujeme (montážny operátor):
Ochota pracovať v 3 zmennej, alebo v nepretržitej prevádzke
"  #  #  *+
"     (  (  ( 
" '+ #)( % #

Výročia a udalosti
polárnik Roald Amundsen zverejnil, že jeho výprava, ktorá sa vrátila už v decembri 1911, dosiahla južný pól.
13 120 0107

7. marca 1912

Výročia a udalosti
sa uskutočnil Homolov puč, keď bola odvolaná slovenská vláda a
vyhlásený výnimočný stav.

9. marca 1939

TN20-10_strana-
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75-34

trenčiansko

Výročia a udalosti
vznikla slávna disneyovská postavička káčer Donald (Donald
Duck).

13. marca 1934

09-46

KVALITNÉ 0905 915 036
VIZITKY 0907 673 926

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

TN20-10_strana-

9

Služby, Bývanie

Najčítanejšie regionálne noviny

75-21

10

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604

Výročia a udalosti
Alexander Graham Bell uskutočnil prvý úspešný
telefónny hovor, keď povedal: „Mr. Watson, come
here, I want to see you.“

10. marca 1876
11. marca 1994

Národná rada SR vyslovila predsedovi vlády SR
Vladimírovi Mečiarovi nedôveru.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 915 036
0907 673 926

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

splátky od 149 €

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

JARNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 25%

splátky od 249 €

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

TN20-10_strana-
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63-0045

balkóny

Relax, Zdravie

trenčiansko

11
TRENČIANSKO

Občianska
riadková
inzercia

DUBNICKO-ILAVSKO

Redakcia:

ul. Palackého 11
TRENČÍN
trenciansko@regionpress.sk

02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
INÉ...2/ iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»KÚPIM
STARÚ
JAWU
350 AJ SAMOTNÝ MOTOR
0949150398
»SIMSON MUSTANG PIONIER
JAWA 90 KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Ing. Jana Kovalíčková 0905 915 036
Bc. Martin Krovina 0907 673 926

03 BYTY / predaj

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

07 REALITY / iné
08 STAVBA
STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

DISTRIBÚCIA (59.430 domácností)
párny týždeň: Dubnica nad Váhom,
Trenčín, Trenčianska Teplá, Ilava,
Bohunice, Dulov, Kameničany, Košeca, Ladce, Nová Dubnica, Pruské,
Slavnica, Biskupice, Istebník, Kubrá,
Kubrica, Opatová, Orechové, Dolná
Súča, Drietoma, Horná Súča, Horné
Srnie, Chocholná - Velčice, Mníchova Lehota, Nemšová, Neporadza,
Omšenie, Skalka nad Váhom, Soblahov, Svinná, Trenčianska Turná,
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske
Stankovce, Trenčianske Teplice, Zamarovce
nepárny týždeň: Dubnica nad
Váhom, Ilava, Trenčín, Trenčianska
Teplá, Bohunice, Bolešov, Borčice,
Košeca, Nová Dubnica, Pruské, Adamovské Kochanovce, Dolná Súča,
Drietoma, Horná Súča, Horné Srnie,
Chocholná - Velčice, Kostolná - Záriečie, Melčice - Lieskové, Mníchova
Lehota, Nemšová, Neporadza,
Omšenie, Skalka nad Váhom, Soblahov, Svinná, Trenčianska Turná,
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske
Stankovce, Trenčianske Teplice, Zamarovce

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC...10
»Predám originálne sadbové zemiaky zn. Agria , Marabel. Cena za 1kg /1 €. Tel.:
0918 936 399. Dovoz nad 20
kg zdarma.
11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT...11
»Kúpim ľudové kroje
0902708047
»Zberateľ kúpi obrazy ,
sošky , mince , šable , odznaky , medaile , hodinky
a iné kuriozity a starožitnosti. Platba ihneď . 0905
401 697
14 RÔZNE
/ iné
RÔZNE
INÉ...14
»PRERÁBKY JADIER, MAĽOVANIE, SADROKARTÓN, PODLAHY, OBKLADY a DLAŽBY.
Tel.: 0908 979 472
»Kúpim staré odznaky, vyznamenania, mince, hodinky 0907910755
»Kúpim hokejové kartičky slovenskej extraligy
0908876988
»Hľadám ASISTENTA k
žiačke prípravného ročníka. Viac info telefonicky
0940785532

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

15 HĽADÁM
PRÁCU
HĽADÁM
PRÁCU...15
»Hľadám prácu ako externý graﬁk, prípadne správca
webstránok. Tel. 0908 979
472
Chcete si podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866
v tvare: RPmedzera TN medzera Číslo rubrikymedzera
Text inzerátu
Príklad: RP TN 12 Predám
kočík, 0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vrátane medzier.
Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba nefunguje u operátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

ACN / Služby, Zamestnanie
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

SETL SK

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0001-1

94-0032

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk

����������������������������������

�����������������������������

�������������������������������������������
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-OȚ@>àMOBàSLAFȵLSà373

85_0117

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

sklad ma 4 strediská jazdí sa na
>E>DLJB<DͱFÁNEƞƴBDMÁ H>G=ͱEƠGͱ ÁJ>LJ:DMÁ
:ÁKQKLcFͱNƥFÁR:DE:=:ƴͱF

àMI>QKȢàMOBRH>WàK>à373
àMO>UàK>à373àGBàSȢELA>

���TO, RÝCHL���������������

Á>KL:ÁR:;>RH>ƴ>GƞÁ˓JFͱM
- Dochádzkový BONUS
Á)JƠHE:LDQÁR:ÁGͱƴGc ÁHͱͱ;>=Gc
ÁÁÁRF>GQ ÁKNB:LDQ ÁNƠD>G=Q
Á&ͱƉGͱKǽÁHJ:<ͱN:ǽÁG:=ƴ:KQ

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754

3ș%,"+^à-)1,3^à
-,"*&ß+(6
Tel.: +421 908 914 180

SK.ABAINNOVATOR.COM
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34-0002-1
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85-0180
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PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

