č. 13 / 27. marec 2020 / 24. ROČNÍK

PRESOVSKO
SABINOVSKO
www.dachmann.sk

DREVENÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY
- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

ar yk

- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE

ZĽAVA -45%

051/7718 607, 0903 634 202, 0944 047 008

www.cistenie-hrobov.sk

83-0011

87-0008

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

0908 580 291

ČISTENIE
a STAROSTLIVOSŤ
o HROBY
AKCIA

83-0099

-10%

AKCIA
ŽUMPY

55€

83-0122

od

ZREZ RIZIKOVÝCH STROMOV,
STRECHY NA KĽÚČ,
ŽĽABY, ODKVAPY,
OPRAVA STARÉ KROVY,
NOVÉ KROVY, KOMÍNY,
FASÁDY, HROMOZVODY

DOVOZ ZDARMA

INŠTALATÉRSKE

PRÁCE

C
dov  opravy W
 čistenie odpa
átorov
di
ra
ž
merov  montá
 montáž vodo

0905 262 932

DEZINFIKUJEME OZÓNOM!

Zabíja 99,9% vírusov, baktérií, mikroorganizmov a plesní.
Biologicky a chemicky nezávadný.
Je 3000x rýchlejšie a 50x účinnejšie dezinfekčné činidlo ako chlór!
Dostane sa na miesta, kde sa bežná chémia nedostane.

I BYTY I DOMY I AUTÁ I
I KANCELÁRIE I ŠKOLY I ŠKÔLKY I

CORONAVIRUS
Chránte svoje zdravie a zdravie svojich blízkych!

37-0046

0911 150 447

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

od 38 €

NAJÚČINNEJŠIA PREVENCIA
PROTI KORONA VÍRUSU!

pre prvých 15 objednávok v mesiaci

0911 996 087

D

0905 719 145

JEDNOHROB - 69 €
DVOJHROB -109 €
0949 651 250

ého

vsk
ostoje

ova

- GARÁŽOVÉ BRÁNY

NONSTOP

Bukové palivové drevo

chladničky, práčky,
TV prijímače, koberce . . .

ná
Východ

SERVIS A OPRAVA OKIEN

tel. 0948 287 440

vykupapredaj@gmail.com
0905748958

M as

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

G-WOOD, spol. s r.o. Veľký Šariš

BAZÁR V OZKN
z Dostojevského ul.

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

VÝKUP A PREDAJ
POUŽITÉHO NÁBYTKU
a elektrospotrebičov

0901 75 22 99

PO20-13 strana-

1

83-0104

83-0092

pre rodinné a bytové domy
0905 890 747

83-0016

DACHMANN

FASÁDNEHO LEŠENIA

84-0001

Prenájom

Týždenne do 45 115 domácností

83-0108
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Opäť vás, vážení čitatelia, po týždni
pozdravujem. Po ďalšom z tých zlých
týždňov a predsa aj mnohých dobrých
udalostí. Kto chce a vie v tomto čase
preukázať svoju ľudskosť, má množstvo príležitostí. Kto chce iba vo vatičke
chovať svoje sebectvo, má plné špajzy
a iné ho nezaujíma. Mnohí starší okolo
nás potrebujú pomoc, potrebujú ľudské
slovo, potrebujú upokojenie. Stres a
strach im znižuje ich šance na prežitie,
áno, doslova na prežitie. Myslime na
to, ako sa len dá – my mladší, silnejší,
odolnejší.
Načo plašiť, strašiť, rozširovať najtemnejšie scenáre, čísla, štatistiky? Pomáha
predsa nádej. Hoci sa môže zdať iracionálna. Pomáha úsmev, pohladenie, pomáha
optimizmus, slovo útechy. A spolupatričnosť, ktorá je obrovskému množstvu Slovákov a obyvateľov iných národností u nás na
Slovensku veľmi blízka.
Načo chodiť do potravín na rodinné
„výlety“, štyria za jednu rodinu, ak stačí

jeden? Načo čakať v lekárni dvaja za jednu
rodinu, ak stačí jeden? Načo ísť v paneláku, v ktorom býva 52 rodín za deň aj päťkrát von, ak aj psíčkarom stačí napríklad
dvakrát? Načo robiť to, čo nás zbytočne
ohrozuje a žiaľ, neraz nielen ohrozuje, ale
aj nakazí? Načo ťahať čerta za chvost?

83-0006

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

TEPOVANIE

Milí čitatelia, v týchto a nasledujúcich
dňoch sa vám budeme snažiť predovšetkým radiť. Preto aj mierne meníme náš
obvyklý obsah. Snažíme sa na stránky týždenníka dostať to najpodstatnejšie, ale aj to
najľudskejšie.

UPRATOVANIE
PRENÁJOM ČISTIACICH ROHOŽÍ

Opatrujte sa s rozumom,
s citom, s ohľaduplnosťou,
s pokorou, ale aj s odhodlaním, že prídu aj lepšie
časy. Pomáhajte potrebným kdekoľvek a kedykoľvek. A nepodliehajte
strachu a depresii –
neškoďte si sami a
iným okolo vás.

0905 186 136

AJ
VÍKENDY

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

www.vykupvlasov.eu
Výkup nefarbených vlasov od 40 cm.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
mala v pražskom Národnom divadle svoju premiéru opera Rusalka.

31. marca 1901

Tel.: 0949 212 885
Facebook: vykupvlasov.eu
Instagram: Vlasenkarky

Občianska
riadková
inzercia

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

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
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

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

02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM staré motorky: JAWA-CZ,TATRAN,
STADION,
PIONIER, vozík za motorku
PAV41 aj nekompletné alebo diely. 0905 450 533

INTERIÉROVÉ
DVERE
www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40 | Objednávky prijímame telefonicky

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
66-0006-1

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

kovanie ZDARMA
v ponuke aj

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

0948 283 110

Prostejovská 9, Prešov
michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk

 ŽALÚZIE
 MARKÍZY
 LÁTKOVÉ ROLETY
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
 BALKÓNOVÉ ROLETY
 SIETE PROTI HMYZU
 ROLETY DEŇ / NOC
 PLASTOVÉ LAMELOVÉ
DVERE
 PROTIPEĽOVÉ SIETE

»Chcete predať nehnuteľnosť? Kúpim v hotovosti.
Tel. 0948 068 938

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ

PNEUSERVISNÉ PRÁCE

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

PREZÚVANIE A VYVAŽOVANIE KOLIES

Výročia a udalosti
bol Matej Korvín korunovaný za uhorského kráľa.

29. marca 1464

07 REALITY / iné

Michňák
Žalúzie

83-0005

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

01 AUTO-MOTO / predaj

zameranie ZDARMA

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.

AKCIA 270€

»Kúpim jelenie parožie za
najlepšiu cenu! 0944 132
200

Prezutie:
- OSOBÝCH ÁUT 17 eur
- DODÁVKY od 20 eur

0904 531 382

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM

PNEUSERVIS - ŠIDLOVEC, Pod kominom 8, Prešov
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13 RôZNE / predaj

Prijímame objednávky
aj cez víkendy.
83-0115

Prešov

83-0014

Redakcia:

Načo?

83-0079

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 5 dolu.

služby, bývanie, kultúra

PREšovsko
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SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND

IMT SMILE

KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE

KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
HEĽENINE OČI·GLADIÁTOR HEX

Info: 0905 719 145

Výročia a udalosti

1. apríla 1963

bol založený Slovenský ﬁlmový ústav.

Príjmeme na prácu v SR

ZATEPĽOVAČOV
MURÁROV

PLAT: od 6,00€/hod.

tel.: 0917 393 957

85-0064

TU mohla byť Vaša REKLAMA

83-0116

83-0066

MEDI AL B AN AN A·AKUS T IK A·ANDY C

TM

OBHLIADKY A ZAMERIAVANIE
VYKONÁVAME V ŠPECIÁLNYCH
MASKÁCH!

83-0117

TM
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Najčítanejšie regionálne noviny

Hrdinovia medzi rodičmi

Slová pre veriacich

Sú medzi nami a zvládajú to. Osamele žijúci rodičia s deťmi, bez
manželiek, manželov, alebo rodičia, ktorí sa aj v pre nás inak normálnej situácii starajú o deti, ktoré
toho potrebujú oveľa viac ako bežná
vzorka populácie.

Všetko je mimo svoj obvyklý
rytmus. Vrátane toho, čo sme si ani
nedokázali predstaviť. Chrámy sú
uzavreté a prichádzajú významné
sviatky.

„Z každej strany počúvať, aké je to
hrozné, obmedzujúce, depresívne. Nevravím, že situácia je pozitívna. Avšak
musím sa úprimne priznať, že pre mňa,
a verím, že píšem aj za rodičov a rodiny
ostatných detí s diagnózami nie bežnými, ale zriedkavým, vzácnymi, či častými... v podstate „normálna“. Napísala
pani Barbora Zajačková. A pokračuje
- „Ľudia, práve teraz prežíva svet to čo
bežná rodina s jedným trvalo chorým
členom na zriedkavú diagnózu - depresiu, izoláciu, neistotu, nevedomosť,
nedostupnosť liečby či odborníkov...
nedostatok informácií, pochopenia a
pomocnej ruky... Konečne ľudia vnímajú aj niečo iné ako peniaze a hmotné
statky - tie sú asi každému teraz na dve
veci... Ani neviete, koľkí z rodín, ktoré
majú dieťatko alebo člena so zriedkavou chorobou doma takto žijú mesiace,
roky, desaťročia! Tak teraz viete, ako
sa cítia, ako bez prstov na rukách, keď
nie je istota, čo bude zajtra a či bude vôbec lepšie... Chcem tým len napísať, že
žiadna depresia, naučte sa konečne žiť
a vnímať svet inak ako doteraz... a tie
úbohé frázy o tom, aké je to strašné, že

sa nikam nedá ísť, si strčme za klobúk!
Prežijete, nebojte sa, len tí, ktorí máte
problém vydržať sami so sebou znamená, že niekde je u vás a vo vás chyba
programu. Držím palce, aby ste ju našli
a hľadali spôsoby na jej elimináciu, lebo
už teraz sa svet zmenil!“ Citujeme z posolstva pani Barbory Zajačkovej.
Ďalší čitateľ nás upozornil na to,
že existujú rodiny s jedným rodičom a
napísal:
„Napriek všetkému, čo sa v týchto dňoch vo svete deje, 21. marec bol
Medzinárodný deň Jednorodiča! Tento
deň, bol v roku 1984 stanovený na počesť a uznanie oddanosti a dôležitej
úlohy jednorodičov v životoch nezaopatrených detí a celej neúplnej rodiny.
Sme presvedčení, že je dôležitejšie ako
kedykoľvek predtým zdieľať príbehy o
jednorodičovských rodinách a objasniť situáciu v akej sa neúplné rodiny v
súčasnosti nachádzajú. Teraz musíme
viac ako kedykoľvek predtým zdôrazniť
dôležitú úlohu a vynikajúcu prácu, ktorú jednorodičia každodenne vykonávajú pri striedaní pracovného a rodinného
života. Často pod veľkým finančným a
emocionálnym tlakom a to všetko pre
svoje rodiny. Môžeme v týchto časoch
všetci spoločne podporiť túto myšlienku
a spomenúť si na susedu alebo suseda,
ktorý sám vychováva deti. Na Slovensku
sú v každej 14-tej domácnosti deti vychovávané jednorodičom.“

» red

povedz mu pravdu: „Pane, vyviedol
som toto, toto a toto... Prepáč mi“ a
pros o odpustenie s celým srdcom, so
skutkom ľútosti a sľúb mu: „Neskôr sa
vyspovedám, no teraz mi odpusť“. A v
tej chvíli sa vraciaš do Božej milosti.“
Omše v kostoloch nebudú určite vyhlásil pápež František. Hovoril takto
minimálne až do konca marca. Pôvod- o „duchovnom svätom prijímaní Euné rozhodnutie, ktoré prijala Konfe- charistie, čo je veľmi odporúčaná prax,
rencia biskupov Slovenska a platilo do keď nie je možné sviatostné prijímanie.
23. marca, sa predlžuje do 31. marca. „Hovorím to pre všetkých, najmä pre
Slávnosti Veľkej noci a celého Veľkého ľudí, ktorí sú osamelí.“
týždňa vo Vatikáne sa uskutočnia bez
prítomnosti verejnosti.
Aktuálne dianie
Ako sa zmieriť s Bohom v čase, keď
Apoštolská penitenciária v piatok
nemáme možnosť pristúpiť k sviatost- 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirnej spovedi? Na túto otázku dal v pia- kev umožňuje získanie plnomocných
tok 20. marca odpoveď pápež František odpustkov ľuďom nakazeným koronapri rannej homílii v Dome sv. Marty. vírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako
Veriacim pripomenul učenie Katechiz- aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa
mu Katolíckej cirkvi o sile dokonalej za nich modlia. Dnes bola zároveň vyľútosti.
daná i nóta, ktorá pripomína, že v exSalus animarum - spása duší - je trémnych situáciách je možné udeliť i
najvyšším zákonom Cirkvi.
hromadné rozhrešenie.
„Viem, že mnohí z vás na Veľkú noc
chodíte na spoveď, aby ste sa znovu
stretli s Bohom. Mnohí mi však dnes
povedia: „Ale otče, kde môžem nájsť
kňaza, spovedníka, veď sa nemôže
vychádzať z domu? Ja sa však chcem
zmieriť s Pánom, chcem, aby ma objal,
aby ma objal ako Otec... Čo mám robiť,
ak nenachádzam kňaza?“ - Rob to, čo
hovorí Katechizmus. Je to veľmi jasné:
Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspo» red
vedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a
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Sociálna poisťovňa – OČR, PN
Ústredný krízový štáb odporučil, aby
Sociálna poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10
rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil
mimoriadnu situáciu/núdzový stav a
svojim rozhodnutím uzavrel školské
a predškolské zariadenia.
Sociálna poisťovňa preto automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu
aktuálne začatých 14 – dňových OČR-iek
bez to, aby si rodič musel podávať novú
žiadosť. O dávku bude poistenec žiadať
novou žiadosťou len vtedy, ak sa na OČR
rodičia potrebujú vystriedať. Rodičia sa
môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní.
Preukaz o trvaní PN
V prípade dočasných PN vystavených
v súvislosti s koronavírusom pacient nemusí Sociálnej poisťovni takéto potvrdenie doručiť, ani navštíviť ošetrujúceho lekára. Preukaz o trvaní dočasnej PN (tzv.
lístok na peniaze) Sociálnej poisťovne
pošle lekár. Ostatní pacienti, ktorí sú na
dočasnej PN s diagnózami, ktoré nesúvisia s koronavírusom, posielajú preukazy
o trvaní PN sami štandardným postupom
(poštou alebo do schránky na pobočke).

Ako majú pediatri
potvrdzovať žiadosti o ošetrovné
Žiadosť o ošetrovné zverejnená na
webovej stránke Sociálnej poisťovne
slúži výlučne rodičom na uplatnenie
nároku na dávku ošetrovné. Pediatri ju
nepotvrdzujú, to znamená, že rodičia ju
majú poslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne e- mailom bez potvrdenia
lekárom.
Ak je škola uzatvorená z dôvodu nariadenia príslušného orgánu (ústredný
krízový štáb), pediatri potvrdia rodičom
detí starších ako 10 rokov (11 rokov a
viac) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo), pričom pediatri vypíšu časť A tohto
potvrdenia. Vypísaním tohto potvrdenia
pediater potvrdí, že takéto dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovania z
dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzické schopnosti mu nedovoľujú zvládnuť
pobyt v domácom prostredí bez dozoru
rodiča. Z uvedeného vyplýva, že potrebu
osobného a celodenného ošetrovania u
detí nad 11 rokov musí verifikovať pediater. Ako dôvod potvrdenia potreby ošetrovania sa v zdravotnej dokumentácii
uvedie diagnóza U07.2.

» Zdroj: SP (krátené)

ZREALIZUJEME
VAŠE SNY O BÝVANÍ

14 RôZNE / iné

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

»Kúpim staré zlaté zuby,
zlaté a strieborné mince a
hodinky OMEGA, bodáky,
nem. helmy. 0907 166 358
»Kúpim staré odznaky, vyznamenania, mince, hodinky. 0907 910 755
»Kúpim tkané plátno, vrecia, kroje, šatky, sukne, starožitnosti, 0909 117 320
»Kúpim staré odznaky, mince, hodinky. 0907 910 755
»Kúpim staršie obrazy
sloven. a maďar. maliarov.
0903 617 901
»Kúpim gramofónové platne 0911 565 876

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»AHOJ HĽADÁM MILÚ USMIEVAVÚ PRIATEĽKU NA VOĽNÉ
CHVÍLE...MÁM 56 SOM Z
PO...VYSOK. ŠTÍHLY FARMÁR
ZNAM. RAK BUDEM RÁD AK
SA OZVEŠ NA 0944 227 624

PREDAJ DREVENÝCH
BRIKIET RUF
1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

Elektrina, plyn, voda. Športoviská a ihriská
iba pre Vás na oplotenom 1,5 ha areáli.

Tel.: 0949 064 523
Mail.: stavbyvychod@gmail.com

0910 915 993

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

Príklad:
RP PO 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 vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PO zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Chcete si
podať
inzerát?

Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.
Materiály:
HLINÍK, DREVO

farba
ANTRACIT

farba
HNEDÁ

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
treb
kd

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

PRÍSTREŠKY - TERASY � RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY � SKLENENÉ STRECHY � STAVEBNÉ PRÁCE
Videá a fotky realizácií nájdete na:

www.montter.sk

PO20-13 strana-

5

0919 370 730, 0919 383 363

87-0091

Občianska
riadková
inzercia

61_0010

0908 084 340

61_0080

elektrikárske, stavebné, vodárenske práce
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radíme / služby, bývanie

PREšovsko

MÁTE ZATVORENÚ PREDAJŇU,
ale viete tovar doručiť
prostredníctvom kuriéra?
DAJTE O TOM VEDIEŤ!
ale vedia tovar doručiť,

ZĽAVY NA INZERCIU!

janovcikova@regionpress.sk

WWW.REGIONPRESS.SK

0905 179 145

7

Čo a ako s rúškami
Všetci ich používame na verejnosti, kých hygienických pravidiel.
Ak máte doma šité z pevnejšieho
povinne si ich nasadzujeme pred
vstupom do obchodov, lekární, do- materiálu, môžete ich preprať a potom
prežehliť, to by malo nahradiť bežnú
pravných prostriedkov.
dezinfekciu. Čím pevnejší materiál,
Používame rôzne rúška, najviac tým vyššia teplota vody počas prania.
však doma vyrábané. Ako s nimi zabochádzať?
Použité rúška či respirátory treba
dať do plastovej tašky, vreca a pevne
uzavrieť, vrece či tašku treba vyhodiť
do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner). použité rúška
či respirátory nepatria do triedeného
odpadu, treba si po manipulácii s nimi
umyť si ruky a postupovať podľa všet» red

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0054

0918 973 129 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

85_0007

oblastné zastúpenie pre východný región

.
020
3. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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PODLAHÁR

STAVEBNÉ PRÁCE

 pokladanie - PVC, korok, koberce,

KOMPLEXNÉ A ČIASTOČNÉ

rúška

parkety, plávajúce podlahy
 renovácia parkiet
 vyrovnávanie podkladových betónov
 hĺbkové čistenie podláh

A REKONŠTRUKCIE

2-vrstvové textilné, 100% bavlna

OBKLADY, DLAŽBY, OMIETKY,
SADROKARTÓNY A POD.

viacnásobne použiteľné, prateľné na 95°

Objednávajte online na

NOVINKA!

Veľkosklad stavebnej chémie
zn.UZIN a BONA

0905 551 636

Tel.: 0905 682 471
WWW.PODLAHARPRESOV.SK

33-0006
33-0036

andrejko.m@centrum.sk

Švábska 57, Prešov, dusanbaca@centrum.sk
83-0118

83-0120

www.namb.sk

REALIZUJEME

83-0119

Ochranné
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