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Týždenne do 46 550 domácností

Domáci trnavský predajca

Najväčší výber poťahových látok!

www.mamix.sk

KVALITA
ŠIU
ZA NAJLEP
CENU
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VÝROBA SEDACÍC
SÚPRAV
NA MIERU!
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po-pia: 9:00 - 17:00 so-ne: 10:00 - 14:00
po telefonickom dohovore - KEDYKOĽVEK

volať vopred

033/5546 744 • 0905 313 421

Dovoz, vykládka
a montáž novej
sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu
starej sedačky!

01-0 TT16

Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava (smer Biely Kostol)

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m

KAMENÁRSTVO

KAMBEN
kompletné
kamenárske
služby
0905 541 285

(oblečenie po dcére a predávam ozaj lacno)

0905 558 303 - Trnava

Prevádzka:
Špačince,
Družstevná ul. 23
tel.: 033/5573 558
0905 615 048

39-1200003 TT14

OPRAVA MAĽOVANIE

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

033/5549 016
0915 756 849

TT20-16-strana
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STIERKOVANIE

0903 783 800
Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS

08-0 TT15

Veľkosť 128/134. Šaty,
tričká, legínky, bundičky…

391200047 TT16

DIEVČENSKÉ
OBLEČENIE

08-0005 TT03

Predám krásne
jar/leto

0917 102 255

S.r.o.

•zámočnícke práce
•kované oplotenia
•z prof. od švajč.
firmy JANSEN
•montáž nadsvetlíkov
•nerezové dvere,
zábradlia
•výroba oceľových
okien a dverí
•protipožiarne
uzávery
•zimné záhrady
39-0013 TT02

011200008

ORZAN

• Odvoz odpadu – komunálny,
stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kameňa
• Búracie práce
s odvozom odpadu

08-0037 TT09

08-0003 TT03

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

REDAKČNÉ SLOVO / STAVBA, SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Mgr. Jozef Belica
0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri 0905 943 528
Matúš Vanta
0905 333 832
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

DISTrIBúcIa (46.550 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka

Heslami možno „odkomunikovať“ všetko, do pôvodnej slovenčiny
preložené – zblbnúť každého. Sú ľudia, ktorí heslá vymýšľajú a zväčša
na tom dobre zarobia, to sú takzvaní
„marketingoví mágovia“, potom sú
ľudia, ktorí nie sú schopní vymyslieť
nič, ale keď už tie heslá tak zvučne
znejú, tak sa nimi oháňajú ako rybár
repelentom proti komárom. A napokon, bez ohľadu na to, že tu máme
tridsať rokov „po“, tak máme medzi
sebou aj zdatných jedincov, ktorí
heslami fanatizujú masy. Masy prevažne slepé, prevažne hluché a masy
manipulovateľné, pretože masy netrpia na niečo také, akým je napríklad
individuálne myslenie a schopnosť
samostatne posudzovať javy a fakty v
súvislostiach.
Prežívame dobu hesiel. Priam ich
zborové spevy. Vždy sa nájde zdatný
predspevák, vypustí heslo a a už znie
ako chorál ponad sociálnymi sieťami,
v celom mediálnom priestore, vyslovujú ho tí, ktorí mávajú spravidla

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

KÚPIM
BYT

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

0915 505 359
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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

Nerecitujme heslá, prosím... Konajme. Tak, ako je to správne a najmä tak, ako nám to radia
odborníci s príslušným
vzdelaním i s dobrými
výsledkami v praxi!
Dôverujme
múdrosti
a prestaňme adorovať prázdne, hoci
vzletné heslá.

DREVENÉ TERASY
okolo bazénov, jazierok, okrasných záhrad, altánky, terasy

GABIONOVÉ PLOTY, SYPANÉ PLOTY
ploty, múriky, predzáhradky, kaskády

DREVENÉ PRESTREŠENIA, ALTÁNKY
prestrešenia vchodov, prístrešky, altánky,
drevené záhony, kvetináče

0907 514 817

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Súkromná spoločnosť prijme na TPP

PB PÍLA DOLNÉ OREŠANY

INVENTÚRNIČKU
minimálny zárobok 800 eur brutto.
Podmienky: maturita, práca s počítačom (Word, Excel),
zodpovednosť, vlastné auto.

v Trnave a okolí
Vopred ďakujem.

Sú však aj takí, ktorí na heslá nemajú čas, musia konať. Musia liečiť,
musia odoberať vzorky, musia držať
v chode ambulancie všeobecných
lekárov, musia riadiť dopravu a plniť
rozkazy nariadených, nech sú akékoľvek, musia piecť chlieb, musia
zachraňovať čo sa dá a najmä, musia
rozhodovať. Tu, teraz, sami a hneď.
Vymýšľači hesiel, tak podobní kibicom, v súčasnej situácii a podobe už
ani na rozdiel od legendárneho Kecala z Predanej nevesty nebavia. Naopak, škodia, brzdia, hádžu polená
pod nohy, predlžujú zbytočne to, čo
mohlo byť kratšie a užívajú si chvíľky
svojej bezvýznamnej slávy.

Svoje žiadosti so životopisom môžete
zasielať na sekretariat@t-press.sk

wood

• porez guľatiny
• predaj palivového dreva
0940 621 251 • pavolbudai@gmail.com
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POLIENKA aj GUĽATINA

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
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PALIVOVÉ
DREVO

Husqvarna Trnava - Trstínska 22 | www.hsqintec.sk • 0903 796 272

Stredné Slovensko
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08-0 TT14

InzercIa

Pre verejnosť je dostupná
infolinka pod taktovkou NCZI.
Odborníci na čísle 0800 221 234
odpovedajú na otázky 24 hodín
denne, 7 dní v týždni.
K dispozícii sú aj Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky – 0917 222
682, novykoronavirus@uvzsr.sk
Nepretržite je k dispozícií
call centrum:
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave - 0905 903 053

01-0 TT06

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

priebežnú absenciu vlastných myšlienok a tvorivosti. Vyslovené heslo sa
ozýva zo všetkých strán ako pokusné
„haló“ návštevníkov jaskýň, skúmajúcich nimi rôzne netušené rozmery.

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

EFONICKY
OBJEDNÁVAŤ MÔŽTE TEL
ÁNKU!
A AJ CEZ NAŠU WEB STR

3 796 272

www.hsqintec.sk • 090

TT20-16-strana
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Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 333 832

16-0128

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Máme radi heslá, lebo heslá mobilizujú. Heslá neraz aj spájajú, a to
doslova celé masy. Čím viac hesiel
a masových vyjadrení k nim, tým
viac mi to pripomína prvé, respektíve deviate máje za minulého režimu. Tie ôsme si budem pamätať
do smrti s najvyššou úctou.

V prípade,
že máte podozrenie
na koronavírus, konajte!

39-0 TT14

Pekárska 40/a
TrnaVa
trnavsko@regionpress.sk

Najčítanejšie regionálne noviny

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 17. 6. 2020. Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna
neustále vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, špeciﬁkácie a vybavenie bez predchádzajúceho
upozornenia. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

redakcia:

Vzletné, ale prázdne

01-0004 TT16

TRNAVSKO

01-0 TT05
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STAVBA, SLUŽBY

TRNAVSKO

08-0061 TT14

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ
BÚRACIE PRÁCE

kladivo, miešač betónu
podkop 30, 40, 60 cm
vrták priemer 20, 30, 40, vidly
lyžica 30, 40, 45, 60 80 cm
kladivo, svahovka, vidly
lyžica 20, 30, 50 cm, svahovka
11m3, 14,5t - DOVOZ ŠTRKU
na prevoz strojov do 3,3t

zemnepracetrnavasro@gmail.com • www.zemnepracetrnava.sk • 0902 047 516

08-0006 TT02

BAGER UNC JCB 3CX
JCB 3CX
MINIBAGER SKLÁPAČ
VALNÍK
-

ARMOVANIE • OHÝBANIE
VIAZANIE • UKLADANIE
BETONÁRSKEJ OCELE
VÝROBA • STRMEŇOV
• ARMOKOŠOV

0910 808 745

08-0 TT08
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031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499
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• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znášková

markb
wo.d obalových materiálova

k
l.aspapiera

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)
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Vážení zákazníci,
život okolo nás práve ovplyvňuje šírenie nového koronavírusu (COVID-19).
Kamenárstvo Stone Industry s. r. o. sa v maximálnej miere snaží prispôsobiť vzniknutej situácii. Poskytujeme
všetky obchodné činnosti vrátane dodania tovarov a služieb spojených s našou činnosťou. Pokračujeme v prevádzke
v súlade s platnými nariadeniami. Taktiež poskytujeme individuálny prístup ku každému zákazníkovi, stretnutie
v rúškach na čerstvom vzduchu pri obhliadke hrobového miesta. Obhliadka je možná aj bez prítomnosti zákazníka.
Pre viac informácií nás prosím kontaktujte telefonicky.
S pozdravom a nádejou, že sa všetci čoskoro dostaneme z tejto ťažkej situácie.
Ing. Branislav Kovačiný

KAMENÁRSTVO
Trnava - Bínovce

BÍŇOVCE
pri hlavnej ceste

TRNAVA

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

0905 333 339

TT20-16-strana
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08-0002 TT13

Najväčší výrobca a predajca žuly
za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991

DO
JARNÉ AKCIE AŽ

SPOLOČNOSŤ / STAVBA, SLUŽBY
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Rúško alebo rúška?

Nová vláda splnila sľub
Zatvárať vo veľkom
sa chystali hneď zjari,
neprešiel ani mesiac
a už sa im to darí.
Kam teraz spolu?
Len čo si také
dvojice počnú?
Šesťdesiat päť ročný
si zobral tridsaťročnú.
Cvič doma
Hovorím mojej žene stále,
peniaze nemáme
a všetky šaty ti budú
už za chvíľu malé.
Trnavský Májový kvet
Nebude tento rok
na kamennom námestí,
ale na lúke je veľa kvetov
a tam sa vírus nezmestí.

DOVOZ TOVARU
bližšie informácie:
01-0010 TT12




REZANIE BETÓNU

Frézovanie

komínov

AKCIOVÉ CENY!

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

0908 447 006

ZĽAVAEZ EUROOKNÁ A DVERE
NA NER

www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

BEMAT, spol. s r. o.
Mikovíniho 7 • Trnava

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
A VÝKOPOVEJ ZEMINY
- skládka priamo v Trnave

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

•PREDAJ KAMENIVA
- riečne:

na betónovanie a potery 0-22, 0-4
triedené: 4-8, 16-22, 22-63
- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 11-22, 0-63
na spevnené plochy, zásypové kamenivo,
podklad pod zámkovú dlažbu

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk

TT20-16-strana
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10% ZĽAVA
339 €
08-0033 TT10

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

» Eva Jarábková

01-0 TT04

pevná linka: 033/381 81 34

39-0005 TT02

Bolo nám to treba
Trochu tej pandémie
už hádam aj bolo treba,
inak by sme nevedeli
upiecť ani kúsok chleba.

mobil: 0905 699 066

16-0069

Možno je to tak

Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

389 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

» bapka Blašková

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

10-0049

Nevým presne jako sa to volá, ale vým, že čúl,
v tejto tažkej dobe je to dóležitá súčast našeho
oblečená. Tak chodzíme po ulici zamaskuvaný a
nékedy je to velice veselé. Okrem teho, že sa nepoznáme, šak ten keho stretneme má skovanú
polovičku tváre, nevíme any jak sa ksichcí. Nevíme či sa smeje, alebo mračí. To, že ludé majú aj
v temto čase fantáziju, vidzet na tem, že rúška sú
šelijaké, často aj veselé. Vidzela som ze srandy na
tvári aj dámske nohavičky. Vidzela som dzítatko v
kočíku, malo rúško a také isté mala aj jeho mama,
aj macko, čo dzíta držalo v ruke. Na rúškach som
vidzela meno, štátnu zástavu, kvecinky srdéčká,
botky, kocky, čárky. Najvác ma rozesmálo, ket
som na rúšku zbadala úsmev cez celú tvár. Šak
fantáziji sa medze nekladú. Zaujímavo vyzírala
nevesta v bílych šatách z bílym rúškom a žených z
čírnym. Je to voláka symbolika? Elegantne pósobí
tento „ módny“ doplnek jak je z takej istej látky
jako dámske šaty. U pána zaseky je to z látky jako
je kravata. Vizdela som aj putovné rúško. Pret obchodom si dvaja mladý ludé odezdaly rúško, ten
čo vyšól z obchodu ho podal druhému, kerý stál
pret obchodom. To nepotrebuje komentár. To zase v banke
ochrankár kričí na zákaznýka, že dze má rúško a ten mu
veselo otpovedal. Keby som
pret pol rokom prišól zamaskuvaný, voláte na mna políciju.
A nakonec vám radzím, noste
rúška, či už veselé, alebo obyčajné, len ich noste, aby som
ja mohla písat a vy čítat
mój stĺpček.

ZAMESTNANIE, STAVBA, SLUŽBY

Spoločnosť Dr.Oetker, s.r.o.,
hľadá do svojho tímu vo výrobnom závode Boleráz
nového kolegu na pozíciu

s. r. o.

Spoločnosť zaoberajúca sa opravárenskou činnosťou
hľadá pre svoje pracovisko v PÚCHOVE a MICHAĽANOCH

ZVÁRAČ
01-0077 TT12

Mzda: 1.100€ brutto, možnosť ubytovania

• Zemné a výkopové práce
• Dodávka a pokládka
zámkovej dlažby
• Dovoz štrkov,
pieskov a kameniva

PREDAJ
POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ
Jozef Volek

08-0015 TT04

0949 319 336

391200009

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

Dolné Orešany 393
Tel.: 0903 257 443

Zámková dlažba

MAĽUJEME
STIERKUJEME
NATIERAME

Zavarský

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

39-0 TT11

pokládka: • zámkovej dlažby
• strojové/ručné ukladanie
zhotovenie: • plotov • trávnikov
• závlah
39-0 TT10

0944 19 43 41

39-0 TT16

REKONŠTRUKCIE
- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

DLAŽBY

01-0006 TT14

Informácie na: ekopsksro@gmail.com
+421 905 516 507, www.ekop.eu

Podmienky prijatia: vyhl.č. 508/2009, min.§ 22, prax pri opravách
elektrických aj elektronických častí výrobných zariadení, VP sk. B, ďalej
požadujeme zodpovednosť, bezúhonnosť, dobrú pracovnú morálku,
dodržiavanie hygienických predpisov.
Práca je v 2-zmennej prevádzke. Vybraných uchádzačov prijmeme
na dobu určitú, po osvedčení sa zmení na dobu neurčitú.
Cieľový plat pozície je 8,64 €/hod brutto, nástupný plat je 8,17 €/hod
brutto. Ďaľšie ponúkané beneﬁty: stravné lístky, nápoje na pracovisku
zdarma, práca v príjemnej atmosfére.
Žiadosti o prijatie do zamestnania so stručným životopisom zasielajte
na adresu: jobs@oetker.sk

01-0 TT16

ELEKTRIKÁR – Elektromechanik
výrobných zariadení

pracovníkov na pozíciu

Kontakt: info@slov-depo.com
pre oblasť Púchov: 0911 391 840 | pre oblasť Michaľany: 0910 915 506
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39-0004 TT03

TRNAVSKO

PNEUSERVIS U PÚDELU
• predaj pneumatík

• kompletné služby v pneuservise
• oprava plášťov
• prezúvanie obrích pneumatík do 56"

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Výrazné zľavy

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

Plnenie pneumatík plynom
fax: 033/55 75 124, 0905 976 217, 0905 639 697

Chtelnica - Tehliarska

08-0040 TT12

Po - Pia: 730-1630, So: 730-1200

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

TT20-16-strana
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na letné pneumatiky a disky
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Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812 záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

Otváracie hodiny:
Po - So: 7.00 - 19.00
Ne: zatvorené
Oddelenie záhrada, elektro:
Po - Pia: 9.00 - 18. 00
So: 8.00 - 13.00 Ne: zatvorené

inzERCiA PlATí od 20.4.2020 do 3.5.2020
zatvorené piatok 1.5.2020 - sviatok
saláma Torrero

káva Eduscho Mocca
grande
250g

j.c. 7,560 €/kg

2,35
Cena po zľave:

1,89€

Kupón

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
20.4.2020 do 3.5.2020.

j.c. 4,580 €/l

2,90
Cena po zľave:

2,29€

Kupón

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
20.4.2020 do 3.5.2020.

39,90
Cena po zľave:

29,90€

19,90
Cena po zľave:

14,90€

kg

4,09

Kuracie štvrte
chladené
kg

2,19

3,65€

1,49€

Hejk

Halušky

Chlieb

pitvaný 1kg
Nautic
mrazený

zemiakové mrazené
1kg
Vinica

2,50

celozrnný krájaný balený
500g
Oremus
j.c. 2,980 €/kg

1,59

4,59€

1,79€

1,49€

Mlieko

Cukor

Vločky ovsené

trvanlivé 2,8%
1l
Kukkonia

0,90

kryštálový korunný
1kg

0,79

výberové
400g

j.c. 1,725 €/kg

0,79

0,65€

0,69€

0,69€

Bonaqua

Vinea

Pivo Veľkopopovický kozel

j.c. 0,260 €/l

j.c. 0,460 €/l

j.c. 0,740 €/l

biela,červená
1,5l

10%
0,5l fl.

162905

0,59

Kupón

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
20.4.2020 do 3.5.2020.

131761

sekáčik ECG sP466

príkon 250W, objem nádoby 1l

saláma šunková

7,99€

jemne perlivá, perlivá, neperlivá
1,5l

súprava hrncov
Modena 8dielna

8,59

5,39

7218

Ajax wC Power
500ml

kg

Kupón

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
20.4.2020 do 3.5.2020.

124970

1,09

0,59

0,39€

0,69€

0,37€

Surf

Aviváž Bony

Timotei šampón

1l 20PD

j.c. 0,108 €/PD

3,95

summer, spring, fresh
1l

2,19

400ml

j.c. 3,225 €/l

2,80

2,15€

1,59€

1,29€

Toaletný papier

utierky kuchynské

drevené uhlie

j.c. 0,306 €/ks

j.c. 0,425 €/ks

j.c. 1,196 €/kg

Tento Sensitive 8ks

2,99

Tento 2ks Super Aqua

1,05

2,45€

0,85€

Meteostanica solár

Lavica

zrážkomer, teplomer
solárna lampa
158cm

12,90

11,90€

TT20-16-strana

záhradná plastová
130cm

129,90

2,5kg

Brikety
2,5kg

23,90

j.c. 1,196 €/kg

2,99€

Hojdačka

záh.Garfield
nosnosť 150kg
173x112x158 cm

11,90

109,90€ 59,90€
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RADÍME / SLUŽBY,
ZAMESTNANIE
V PonukE VRECká do VysáVAčA
PRE ViAC
Ako 60 ModEloV VysáVAčoV7

TRNAVSKO

Manikúra /Pedikúra Beurer strihací strojček Adler Mixér ECG

Vysávač Eta

3v1, s mopom Li-ion akumulátor 21,6 V 7 zafírových nadstavcov
výdrž akumulátora 50 min.
doba nabíjania 5 hod.

179,00

sieťové napájanie
4 nadstavce
príkon: 15 W

12,90

23,90

Gril elektrický orava

príkon 350W

príkon 2000W

49,90

22,90

Robot ETA

kovové prevody, hnetací, šľahací,
miešací hák
4l misa
600W

99,90

149,00€ 39,99€ 10,99€ 17,90€ 44,90€ 99,00€
Rúra ECG

umývačka Gorenje

black objem 30l
príkon 3200W

energ.trieda A++
12 súprav

33,90

Pračka AEG

doživotná záruka na motor
po registrácii, 8kg náplň
1400ot/min
energ.trieda A+++

569,00

299,00

sušička AEG

záruka 5 rokov na celý produkt
a 10 rokov na motor invertor
po regitrácii, 8kg náplň,
energ.trieda A+++

Mraznička Candy
energ.trieda A++
objem 166l

279,00

639,00

Chladnička Romo

energ.trieda A+
objem 187l/ 63l
predlžená záruka na 4 roky
za 9,90€

339,00

75,90€ 279,00€ 519,00€ 579,00€ 269,00€ 319,00€
VážEní zákAzníCi šiRší soRTiMEnT si MôžETE oBjEdnAť nA nAšoM
EsHoPE www.CkdMARkET.sk

kosačka el. Alko Classic 3.25 E
Príkon: 1000W, Záber: 32cm, Objem koša: 30l

74,90
00

kosačka mot. Alko Easy 4.20 P-s kosačka akumulátorová Alko 34.8 li kosačka mot. Alko Classic 4.65 sP-B Plus
Motor: ALKO TECH140, Záber: 42cm,
Objem koša: 50l

Akumulátor: 20V (2,5Ah), Záber: 34cm
Objem koša: 30l

Motor: Briggs & Stratton Series 500E, Záber: 46cm
Objem koša: 65l, Pohon: 1 rýchlosť

69, €

kosačka el. Alko Classic 3.85 E
Príkon: 1300W, Záber: 38cm, Objem koša: 40l

94,90

Vertikutátor Alko Combi Care
38E Comfort

Motor: Briggs & Stratton 3130 PB, Záber: 93cm
Objem koša: 220l
prívesný vozík v hodnote 179,90€
ako darček zadarmo

1990,00

1990,00€

Príkon: 1300W, Záber: 38cm
Objem koša: 55l

Bicykel ModET 24
(city)

189,99

90

169, €

kultivátor Alko MH-350-4

Motor: Briggs & Stratton Series 450, Záber: 35cm

349,00
90

Malotraktor VARi XP200
Motorová jednotka VARi XP200
Prevodovka: 3 rýchlosti vpred, 1 vzad

319, €

Motor: Briggs & Stratton Series 625,
Záber: 50cm, Spätný chod

119,90

499,00

109,90€

Príkon: 2800W
Max. priemer konára: 42mm

179,90€

289,00€

212,90€

kultivátor Alko
MH 5007 R

drvič záhradný Alko Easy Crush Píla reťazová Alko Bks 3835
Výkon: 1,2kW, Dĺžka lišty: 35cm
MH2800

199,00

309,00

229,90

169,90€

87,90€

kosačka traktorová Alko
T 13-93.7 Hd

179,00

119,00

109,00€

Bicykel dEMA PEGAs 24
(Junior 24)

279,99

90

239, €

1599,00

479,90€

čerpadlo kalové Alko dRAin
7500 Classic
Príkon: 450W, Max. výtlak: 6m

299,00

00

269, €

Výkon 4,2 kW, motor 2takt,
Priemer rezacích kotúčov 350 mm

590,00€

44,90€

(cross)

Rozbrusovačka dolmar PC7314 s

1326,90

49,90

Bicykel AlPinA ECo C20

1549,00€

Bicykel kEllys MAdMAn 30 Elektrobicykel RoCk MA(MTB)
CHinE
sToRM e60-29
E-BIKE SYSTÉM: BFI Sport Drive, BATÉRIA: Panasonic

419,00

90

359, €

Li-Ion 36 V / 504 Wh-14 Ah DISPLEJ: Round display
POHONNÁ, JEDNOTKA: Dapu MD250S, 36 V /250 W/ 60
Nm (dámske aj pánske prevedenie)

1690,00

1399,00€
TT20-16-strana

7

8
2

SPRAVODAJSTVO

Najčítanejšie regionálne noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Zápis prvákov
aj elektronickou
formou
Zapísať deti do 1. ročníka základných škôl v pôsobnosti mesta Trnava bude možné aj bez osobnej
návštevy školy. Online prihlášky
sú zverejnené na webstránkach
jednotlivých základných škôl od
stredy 15. apríla.
Vyplnenú prihlášku, ktorú podpísali obaja zákonní zástupcovia dieťaťa, je
potrebné zaslať poštou na adresu školy
do 29. apríla 2020, prípadne naskenovať či odfotografovať a poslať ju škole
e-mailom s predmetom „Zápis do 1.
ročníka“. Informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová. „V prípade, že
rodičia nemajú možnosť prihlášku vytlačiť, môžu napísať na papier čestné
vyhlásenie v mene oboch zákonných
zástupcov, naskenovať ho, respektíve
odfotografovať a poslať škole e-mailom taktiež s predmetom „Zápis do
1. ročníka“ alebo poštou,“ objasnila
Majtánová. Vzor čestného vyhlásenia
je zverejnený na webstránke mesta trnava.sk.

Zápis aj osobne, ale bez dieťaťa
Ak nie je možné z technických alebo
iných príčin vyplniť online prihlášku
a odoslať potrebné dokumenty, môžu

ilustračné foto autor White77 pixabay
prísť rodičia do školy osobne bez dieťaťa 27. a 28. apríla medzi 13.00 a 16.00
hod. a 29. apríla od 9.00 do 12.00 hod.
Počas osobného zápisu je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny,
teda mať zakryté horné dýchacie cesty
rúškom alebo inou vhodnou alternatívou, priniesť si vlastné pero, použiť
rukavice, vstupovať do miestnosti po
jednom a dodržiavať potrebný odstup.
„Na prihláške sú potrebné podpisy
oboch zákonných zástupcov. Ak príde
len jeden z nich, musí priniesť čestné
vyhlásenie druhého zákonného zástupcu o súhlase so zapísaním dieťaťa
do základnej školy,“ upresnil Michal
Špernoga, vedúci odboru školstva,
mládeže a športu Mestského úradu v
Trnave.
Dieťa musí byť do prvého ročníka základnej školy prihlásené aj v prípade,
že bude mať odloženú povinnú školskú
dochádzku na školský rok 2020/2021.
Ak o odklad rodičia požiadajú, nebudú
sa povinné súčasti žiadosti, ktorými sú
odporučenie všeobecného lekára pre
deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vyžadovať hneď pri
zápise. Podľa usmernenia Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR
ich stačí doložiť najneskôr do štyroch
týždňov od skončenia mimoriadneho
prerušenia školského vyučovania. ren

Spustili aj testovanie na COVID-19 formou drive-in

Červená zóna v trnavskej nemocnici
Po zavedení triediaceho stanu
Fakultná nemocnica (FN) Trnava
spúšťa červenú zónu pre pacientov s COVID-19. Do červenej zóny
nebude mať prístup bežný pacient
a pracovať tam bude personál Urgentného príjmu. V trnavskej nemocnici spustili aj testovanie na
ochorenie COVID-19 formou drive-in. Priestor v jej areáli našla aj
kontajnerová zubná ambulancia.
Vytvorením červenej zóny chce Fakultná nemocnica Trnava zvýšiť bezpečnosť pacientov a personálu. Ide
o špeciálne pracovisko, ktoré spĺňa
najvyššie bezpečnostné kritéria. Toto
pracovisko bude slúžiť na realizáciu
zdravotníckych výkonov u pacientov,
u ktorých bol potvrdený COVID-19. „Fakultná nemocnica Trnava zriadila toto
pracovisko za účelom jednoduchých
výkonov u pacientov, ktorí majú potvrdený COVID-19. V rámci tohto pracoviska je vyhradená aj miestnosť, v ktorej
sa môžu realizovať urgentné zákroky
ako šitie pacientov, ošetrenie zlomenín
a podobne“, uviedol generálny riaditeľ
FN Trnava Daniel Žitňan.

Červená zóna je izolovaná
Celá červená zóna sa nachádza v
Pavilóne chirurgických disciplín FN Trnava, ktorá je izolovaná od ostatných
oddelení pavilónu. V rámci červenej
zóny sa nachádza vyhradený vstup
pre personál a miestnosti na prezliekanie. Prvá miestnosť na prezliekanie
slúži personálu na oblečenie osobných
ochranných pomôcok a druhá miestnosť slúži na vyzlečenie sa z ochranných osobných pomôcok, kde budú
tieto pomôcky izolované a následne
pôjdu na likvidáciu. V rámci zóny je aj
miestnosť vyčlenená na urgentné zákroky a lôžková časť na zotavenie pacienta
po zákroku.

V trnavskej fakultnej nemocnici zriadili špeciálne pracovisko, ktoré spĺňa najvyššie bezpečnostné kritéria. Má zvýšiť bezpečnosť pacientov a personálu.
foto zdroj FN Trnava
Klinike infektológie FN Trnava. Pacienti, ktorí sú objednaní na testovanie na
Klinike infektológie napríklad všeobecným lekárom, nevstupujú do nemocnice cez triediaci stan a idú priamo na
kliniku. Pacienti čakajú pred výťahom
kliniky a nevstupujú do budovy. Trnavská nemocnica od apríla realizuje aj
ďalšiu možnosť testovania na COVID-19.
Ide o formu drive-in, kedy sa pacient
otestuje priamo v osobnom automobile
a testovanie sa realizuje pri filtračnom
stane. „Som veľmi rád, že môžeme
spustiť testovanie formou drive-in, čím
môžeme navýšiť počet denne testovaných,“ uviedol generálny riaditeľ FN Trnava Daniel Žitňan. V oboch prípadoch
testovania je podľa jeho slov potrebné,
aby pacienti dodržiavali pokyny, ktoré
im personál poskytne pri objednaní.

ne pocity, vrátenie z pobytu zo zahraničia, pobyt v karanténe. Ak je pacient
poistený v zahraničí, je nutné priniesť si
so sebou tri kópie kartičky poistenca,“
informoval Matej Martovič, referent pre
vzťahy s verejnosťou FN Trnava. Dodal,
že dátum na prípadný odber spolu s
ďalšími informáciami o priebehu jeho
realizácie bude pacientovi zaslaný mailom do 24 hodín od obdržania tejto žiadosti. „Bezodkladne žiadame pacientov
potvrdiť prijatie žiadosti, v opačnom
prípade nebude žiadosť akceptovaná“,
zdôraznil Martovič. Potvrdil tiež, že
pacient je povinný prísť na testovanie s
ochranným rúškom na tvári, mať na rukách rukavice a priniesť si vlastné pero.
Celý test prebieha cez okienko osobného automobilu, v ktorom sa vykonáva
ster vzoriek.

Na testovanie s rúškom
aj perom a rukavicami

Poskytli priestor
pre zubnú ambulanciu

Pacienti musia dodržať presný postup pri testovaní, ako aj spôsob objednávania. „Pacient, ktorý sa chce
otestovať, musí na email covid19@fntt.
sk zaslať potrebné informácie. Ide o informácie ako meno, priezvisko pacienFakultná nemocnica Trnava
ta, rodné číslo, trvalý/prechodný pobyt,
bude viac testovať
V trnavskej nemocnici sa vykonávajú zdravotná poisťovňa, telefónne číslo,
dva spôsoby testovania na ochorenie mailová adresa, zamestnanie a popis
COVID-19. Prvý spôsob je priamo na ťažkostí, ich trvanie, nástup, subjektív-

V trnavskej nemocnici vyčlenili priestor pre kontajnerovú zubnú ambulanciu určenú pre pacientov s ochorením COVID-19.
foto zdroj TTSK
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8

Fakultná nemocnica Trnava tiež v
uplynulých dňoch poskytla priestor
pre kontajnerovú zubnú ambulanciu
určenú pre pacientov, ktorí majú potvrdené ochorenie COVID-19 a umožnila
aj jej pripojenie na siete. Ambulancia
je určená aj ľuďom, ktorí majú výrazné
príznaky choroby a veľkú pravdepodobnosť pozitivity na COVID-19 a potrebujú
ošetrenie zubára.
Kontajnerovú ambulanciu, ktorá je
súčasťou vojenskej poľnej nemocnice,
zapožičalo trnavskej župe Ministerstvo
obrany SR a trnavský župan Jozef Viskupič ju spolu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom už odovzdali zubným
lekárom. „Trnavská župa sa dohodla so
zubnými lekármi, ktorí budú takýchto
pacientov ošetrovať. Pacienti budú objednávaní na presný čas. Poskytovanie
zdravotnej starostlivosti prebehne za
prísnych hygienických a epidemiologických podmienok tak, aby nebol ohrozený ošetrujúci lekár, ako aj samotný pacient,“ informoval trnavský župan Jozef
Viskupič. Už v súčasnej dobe má Trnavský kraj funkčnú karanténnu zubnú
pohotovosť, ktorá slúži na ošetrovanie
pacientov, ktorí sú aktuálne v povinnej
karanténe. TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

SLUŽBY, STAVBA, OKNÁ DVERE
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AKCIA 2020
1-hrob od 1050 € • 2-hrob od 1250 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

63-0008

AKCIA na farebné zákryty

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

www.kamenarstvo-bocan.sk

46-0192

16-0001

75-28

TRNAVSKO

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
01-0005 TT03

RENOVÁCIA EUROOKIEN

0905 333 832

0911 421 691

TT20-16-strana
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Štefánikova 21, Trnava
Pasáž MAX PLAZA
(oproti Domu svetla)

39-0011 TT08

39-0002 TT02

781200012

Suchovská 5, Trnava

10

ZAMESTNANIE
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Občianska
riadková
inzercia
101
AUTO-MOTO/PREDAJ
AUTO-MOTO / predaj

AUTO-MOTO
202
AUTO
MOTO/INÉ / iné
» ČZ-JAWA ODKÚPIM MOTOCYKEL/DIELY- SERIÓZNA
DOHODA 0908205521
» KÚPIM STARÉ AUTO MOTO
ŠKODA, MOPED JAWA PIONIER
BABETU AJ NÁHRADNÉ DIEL,
0918383828
BYTY / predaj
303
BYTY/PREDAJ
404
BYTY/PRENÁJOM
BYTY / prenájom
505
DOMY/PREDAJ
DOMY / predaj
707
REALITY/INÉ
REALITY / iné
» KÚPIM BYT V TRNAVE A OKOLÍ, TEL: 0915 505359, VOPRED
ĎAKUJEM.
» KÚPIM RODINNÝ DOM
ALEBO POZEMOK V OKOLÍ
TRNAVY. PLATBA V HOTOVOSTI.
0910600525

STAVBA
808
STAVBA
DOMÁCNOSŤ
909
DOMÁCNOSŤ
10
A ZVERINEC
10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
1111HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT
12
12DEŤOM
DEŤOM
13
13RÔZNE/PREDAJ
RÔZNE / predaj
14
14RÔZNE/INÉ
RÔZNE / iné
» KÚPIM ZVÁRAČKU K-200,
250 ALEBO ROTOR NA TRIODYN 320 SÚRNE. 0944634153

15HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
15
PRÁCU

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TT 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, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
druhej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

TT20-16-strana
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STAVBA, OKNÁ DVERE, SLUŽBY

TRNAVSKO

Hviezdoslavova 3, Trnava

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

11

033/55 13 185
0905 575 191

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

NEJDE VÁM
BIZNIS?

ELEKTRIKÁR
výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961

KONTAKTUJ
T

Čistiace, upratovacie a servisné práce
(vhodné aj pre študentov)

E NÁS

možn
týžde osť
n
vypl ného
ácan
ia.

od 3/hod. v čistom
+ príplatky

trnavsko@regionpress.sk
011200002

Juraj Jamrich

Hľadáme
brigádnikov

Trnava a okolie

0905 333 832

0917 920 781 I praca@traust.sk

83-0010

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

01-1200003 TT14

Skvelé
ceny na

zarodom@gmail.com
0948 912 388

99-0072 / 77

75-11

Omietky strojové,
hlinené, štukové

Otestujte sa
na ochorenie COVID-19
jednoducho a bezpečene
Ako prebieha
testovanie?

Čo je potrebné
urobiť?

Dokedy je hotový
výsledok vyšetrenia?

Ide o výter z hrdla a nosa,
ktorý trvá pár sekúnd.

Objednať sa online. Prísť autom na miesto
testovania a predložiť občiansky preukaz.
Po celý čas zostávate v aute.

Najneskôr do 48 hodín dostanete
SMS a e-mail s výsledkom.

Kde sa dozviete detailné informácie?
Všetko podstatné vrátane pokynov pred odberom nájdete na stránke www.medirex.sk, k dispozícii je aj infolinka 02 3301 0808.

TT20-16-strana
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801200053

Nájdete nás od 10:00 do 14:00 v areáli PK Družba na Starohájskej 2 v Trnave.

POLITICKÁ INZERCIA

12
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Chcete chovať hydinu?

NU
UNIVERZÁLNY
DEZINFEKČNÝ
PRÍPRAVOK
íla

nc
a

Minimálny odber 500 ks.

83-0133

Stavebná spoločnosť MCtherm s.r.o

100% záruka kvality

ntáž
Jahodová pla žnej
u
L
j
v Dunajske

PRIJME

ÁCU
PONÚKA PR í predtým

na stavby v Trnave a okolí

(technik) - 900 Eur/brutto
01-0 TT16

Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky
na čísle 0911 870 026 alebo píšte na mertusova@dobrejablka.sk

32-0044

eračom, ktor
.
skúseným ob
m nedostanú
, ale teraz sa ta
ičí
an
hr
e
et
pracovali v za
ôž
m
ti
Svoje skúsenos
vensku !
u.
u.
nu
zúročiť na Slo
on
ko
ýk
ena je podľa vý
vaná, čiže odm
6.
olo
.
úk
20
je
do
a
5
ác
.
Pr
približne od 15
Zber prebieha
zarába
erač zvyčajne
Priemerný ob
.
m
to
čis
v
d.
4 € / ho
É
JE ZABEZPEČEN
UBYTOVANIE

MAJSTRA
STAVEBNEJ
VÝROBY
Tel.: 0903 521 010

13 120 0155

0944 113 140

Zvyšný sortiment a podrobné info pošleme e-mailom.

0901 75 22 99 I info@jasclean.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

do

Minimálny odber 1000 ks.

AK
C
ko IA

od 0
0.99€
99€ bez DPH

-2
5%
r

0.5l - 5.19€ bez DPH
1l - 6.59€ bez DPH
5l - 32.99€ bez DPH

ap

MEDICÍNSKE
RÚŠKO FFP3

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

33-0008
33-0040

0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €
63-0056

splátky od 98 €

atia 0.
y pl
2
Zľav 0. 4. 20
do 3

zimné záhrady

zasklievanie terás

TT20-16-strana

12

