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Pezinok
Bratislavská 85

po - pia 800 - 1800

sobota  800 - 1300

Všetko pod jednou strechou ...
•  vŕtačky, náradie, elektro. a vodoinštalačný materiál
•  záhradná technika - kosačky, krovinorezy, vyžínače
• motorové a chrbtové postrekovače, rosiče
• osivá, semená, hnojivá, substráty, postreky
• záhradné doplnky, kvetináče 
• domáce potreby, dekorácie

á 85

- 1800

- 1300

... a za najlepšie ceny

Rozpočet 
a obhliadka

ZDARMA!

- ma by (byty, rod.domy, firmy)
- fasády - stierky 
- nátery (okná, dvere)
- špeciálne nástreky
- sadrokartón (montáž)
- upratovacie práce

možnosť
splátok!

www.judiak.sk

0903 430 796, 0908 486 061
Tel./Fax: 033/642 29 87

e-mail: judiak@stonline.sk
tondo.judiak@gmail.com

KUPÓN

e

ANTON JUDIAK
maliarske a natieračské práce

zľavy -20%zľavy -20%nad 1500 € zľava -25%nad 1500 € zľava -25%
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0918 527 710   I   0948 561 413

Výkopové a búracie práce
Vývoz odpadu kontajnerovým vozidlom

DOVOZ
štrk • makadam • piesok • zemina
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IZOLÁCIA

od 9,90 €/m2

sklené vlákno  drevovlákno  celulóza  polystyrénové guličky

FÚKANÁ

 0948 555 080        www.starfin.sk

od 9,90 €/m2

REALIZÁCIA
stavieb RD
na kľúč

FÚKANÁ

Nájdeme vám kupcu!
byty
pozemky
rodinné domy

realitný maklér

0907 896 619
Zavolajte nám ešte dnes!

Šancová 6, 902 01 Pezinok       0907 896 619

Directreal 4you
realitná kanclária

51
-0

09
1

www.pksanita.sk
peter.kunik@gmail.com   0948 120 013

Peter Kuna
Montáž - kompletáž vodoinštalačnej sanity

a kúpelňového nábytku
Odborné poradenstvo
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MAJSTERKO pre Vašu
domácnos

 montáž, demontáž nábytku, kuchynských liniek
 pokládka plávajúcej podlahy

 montáž, demontáž interiérových a vchodových dverí
 montáž, demontáž batérií, WC, umývadiel
 elektroinštalačné práce  kosenie trávnikov, záhrad

0907 753 122
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0905 618 949

PORADÍME
   NAVRHNEME
ZREALIZUJEME

VÝROBA  - hrobových základov
          - náhrobných pomníkov
          - hrobových rámov
          - krycích a epitafných dosiek 
            z prírodného i umelého kame a

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE
STAVEBNOKAMENÁRSKE PRÁCE

rajcek.pavol@gmail.com
www.kamenarstvo-granit.sk

Holubyho 73
902 01 Pezinok

Kamenárstvo GRANIT
Raj ek Pavol         0905 618 949
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ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

 stavebné, demolačné a výkopové práce, drenáže
 realizácia plochých striech FATRAFOL, SIKA
 realizácia zelených striech (extenzívne)
 realizácia šikmých striech BRAMAC, TONDACH
 klampiarske práce, hydroizolácie
 zatepľovanie striech, fasád

0904 097 200 aj na splátky

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE
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pezinsko@regionpress.sk
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA
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Aj spomienky nás učia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Naozaj som to nemal rád. Kopať a oko-
pávať záhradu, obrábať záhony so ze-
leninou, nosiť vodu, zalievať. Roboty 
na celú jar. Moja nebohá stará mama 
to zvládala. Aj sama. Pretože – záhra-
da musela byť. A keď sa varilo, nešla 
do supermarketu, ale za stodolu, s 
nožom v ruke a vybrala si čo bolo tre-
ba. Dopestovala si všetko. Zeleninu, 
ovocie, bylinky, aj niektoré koreniny. 
A nielen pre seba, ale pre celý dom a 
často aj pre menej pracovité susedy, 
ktoré v nedeľu o desiatej dobehli so 
slovami „Beta, nemáš pórek?“ Alebo, 
„Beta, nemáš patruželu?“ Stará mama 
Betka vždy mala, aj na rozdávanie.

Pritom nemala žiadnu farmu, ani skle-
níky, iba pôdu, ruky a silu. A aj tej pôdy 
jej stačilo pomenej. V horúcom lete si 
išla ruky vyťahať, čo nosila vodu spredu 
zo studne. Bojovala proti krtkom, ručne 
zbierala mandelinku zo zemiakov a stí-
hala aj domácnosť a v mladších časoch aj 
prácu na družstve.

Dnes kosíme trávniky a po mrkvu 
utekáme autom do supermarketu. Jablká, 
slivky a višne patria medzi najdrahšie 
ovocie, hrušky sú luxus. Samozrejme, z 
dovozu. Domácich niet. Kupujeme lacné 
citrusy a ešte lacnejšie banány a v lekár-
ňach umelé chemicky vyrábané vitamí-

ny. Zemiaky z obchodnej siete v komore 
začnú hniť po týždni, zemiaky zo záhrady 
vydržali v pivnici do mája nasledujúceho 
roku.

A my hnijeme v radoch počas čakania 
na voľný košík alebo možnosť vstupu do 
obchodu. 

Dnes sa tomu vzletne hovorí potra-
vinová bezpečnosť. V skutočnosti na 
Slovensku skôr nebezpečnosť. Stačí, aby 
kdesi uviazlo pár kamiónov a ani tú mrk-
vu do polievky nemáme. Čosi sa stane a 
vrhneme sa na obchody ako vyhladovaná 
svorka vlkov. Už nevieme žiť tak, aby sme 
využili všetky možnosti, ktoré nám okol-
nosti priam vnucujú.

Veď malú záhradku môžeme mať aj 
na balkóne, ale o tom až niekedy nabudú-
ce. Ja iba že až teraz vidno, ako je dobré 
zachovávať si zvyky starých rodičov, ako 
je dobré nebáť sa práce so zemou a ako 
je dobré zvýšiť vlastnú potra-
vinovú bezpečnosť aspoň 
čiastočným samozásobiteľ-
stvom.

Začína sa sezóna, ešte 
je čas. A tento rok aj čas 
najvyšší!

Nech sa vám 
darí

28. apríla 1950 
sa v Československu odohrala akcia P – likvidácia gréckokatolíckej 
cirkvi.

Výročia a udalostiPezinok
Modra
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Čistenie kanalizácie

www.havarijnapomoc.sk

• Rekonštrukcie kanalizačných
  a vodovodných sietí
• TV - monitoring kanalizácie
• Oprava kanalizácie
• Lokalizácia stavu a poruchy
  na kanalizácii

NON - STOP  0949 177 200
Pezinská havarijná služba

 

OC PLUS, PEZINOK
po-pia: 10.00-18.00
       so:   9.00-13.00
0944 444 349, 033/647 74 63
www.laco-odevy.sk

- obleky, saká,
  nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- bezplatná úprava
  zakúpených odevov

51
-0
01
8

Pánske obleky
už od 129,-

Slovenské obleky OZETA neo
NOVINKA

NOVINKA:
Slovenské obleky
OZETA neo

ky

- obleky, saká, nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- bezplatná úprava
  zakúpených odevov
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Koronaman VYHODNOCUJE SÚŤAŽ 
Pred necelým mesiacom sme vyzvali podnikateľov, ktorí sa nevzdávali a bojujú 
s epidémiou korony aj ekonomicky, aby nám dali vedieť svoje nápady.

Dezinfekcia vozidiel ultrazvukom, 
Design Technology, Poprad  
Veríme, že podporou tohto projektu pomôžeme nielen 
jednej fi rme, ale cez podporu zdravia a udržateľnosti 
biznisu aj viacerých podnikateľov.

Študijné centrum BASIC, Senec  
Zákaz osobného stretávania veľa biznisov doslova vy-
pol. V prípade prechodu na online vzdelávanie  a kon-
zultácie je to naopak cesta, ako osloviť nových zákaz-
níkov aj z oblastí, kde ste doteraz nepôsobili. Veríme, že 
podpora pre senecké študijné centrum bude príkladom 
a inšpiráciou aj pre ďalších.

Spoločenská hra Kalórie,
Dom srdca Martin  
Obmedzenie pohybu sa prejavilo u viacerých na váhe 
a sekundárne aj na zdraví. Preto podporíme pro-
jekt, ktorý má nielen podnikateľský, ale aj zdravotný 
rozmer.

Predajne konceptu Farmfoods, 
AGROTRADE GROUP Rožňava
Značku a projekt Farmfoods vytvorili slovenskí 
farmári, ktorých podporíme pri ich snahe dostať do 
povedomia špičkové slovenské potraviny, vyrábané 
bez konzervantov a „éčok“, ktorých sú priemyselne 

vyrábané potraviny plné. Pre všetkých, čo sú kvô-
li vírusu doma a varia sebe aj deťom - nech jedia 
zdravé potraviny.

Potulný kováč Ladislav Gulyas, 
Sládkovičovo 
Zrušenie festivalov, jarmokov a ostatných vere-
jných podujatí, ale aj zatvorenie škôl zrušilo šancu 
na   prezentáciu viacerým remeselníkom. Umelecký 
kováč aktívne hľadá spôsoby, ako dostať jeho remes-
lo k ľuďom aj v dobe pandémie a keďže to bude 
príklad aj mnohých ostatných, radi ho v tom pod-
poríme.

Sľúbili sme vybrať:

5 projektov 5 000 EUR
KTORÉ PODPORÍME

INZERCIOU 
V HODNOTE

Dostali sme viac podnetov ako sme čakali a tak nám výber trval dlhšie. Odhodlanie a presvedčenie malých a stredných podnikateľov, ktoré 
obsahovali tieto projekty, bolo veľmi motivačné. Podporu si zaslúžil každý jeden. Napokon sme však vybrali 5 projektov, ktorým sa budeme 
venovať. Snažili sme sa zostaviť pestrý mix, ktorý obsahuje rôzne činnosti. Sú to tieto:
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0905 593 810
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»Prenajmem 1 a 2 izbový 
byt, PK - Juh. kontakt: 0903 
668 201.

»Predám ornú pôdu v Bud-
mericiach 0902 192 512.

»Kúpim vinohrad v Brati-
slave, Svätom Jure, Pezinku 
alebo okolí. Platba v hoto-
vosti 0918 479 756.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám jačmeň 25 q, 0918 
543 948.

»Kúpim staré hodinky min-
ce bankovky knihy odznaky 
0903 753 758

»Dňa 25.4.2020 si pripomí-
name 13 rokov od úmrtia 
našej drahej manželky, 
babky a krstnej mamy     
Márie Štilhammerovej z 
Pezinka. Spomíname s lás-
kou. Kto ste ju poznali ve-
nujte jej tichú spomienku.

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PK 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

           SPOMIENKY

Vtipy 
týždňa
» Tí, ktorí málo vedia, dob-
re spia. Je zvláštne, že niek-
torí sa aj prebúdzajú.

» „Viera mi povedala, že 
má nejakú chorú nohu, 
preto nosí zdravotné pa-
puče.“
„Zaujímavé, podľa mňa 
by mala nosiť zdravotnú 
čiapku.“

» Múdrejší ustúpi ... to vy-
svetľuje celosvetovú nad-
vládu hlupákov.

» Nový vynález môjho 
priateľa - veľká kovová kra-
bica sa štrbinou na stene. 
A na nej nápis: Chcete ve-
dieť, ako veľmi ste naivný? 
Vhoďte dovnútra päťsto 
korún a dozviete sa to.

» „S idiotmi sa nebavím,“ 
vraví pán Novák. „Veľmi 
skoro s nimi totiž nájdem 
spoločný jazyk - a potom z 
toho mám depresie.“

» „Je hlúposť dedičná?“
„Nehanbíš sa takto hovoriť 
o rodičoch?“

» Chlapík si tak na ulici 
kopne do zlatej tehličky a 
zvolá: 
„Tak, a už je zo mmňa zla-
tokop!“

» Psychiatri hovoria, že 
každý štvrtý človek trpí na 
nejakú duševnú poruchu. 
Ak ste s tromi priateľmi a 
nevnímate nič zvláštne, 
máte jednoducho smolu!

» Pán hrdo kráča po chod-
níku, jednu topánku má 
čiernu, druhú hnedú.
„Pane, máte každú topán-
ku inú!“
„Ja viem, ale predstavte si, 
že tí šmejdi toho vyrobili 
viac. Doma mám tiež jednu 
hnedú a jednu čiernu.“ 

» Koľko hlupákov sa vojde 
do vlaku?
Nekonečne veľa – hlúposť 
je predsa neobmedzená.                        

                » redakcia

Jedna krava sa pýta dru-
hej:
- Nebojíš sa choroby šiale-
ných kráv?
- Hihihihihihihi....NIE......lebo 
ja som lienka.

Žena sa vráti domov z týž-
dňovej dovolenky a zistí, že 
jej papagáj pretelefonoval 
1000 eur. Za trest ho pre-
miestni na chodbu. Smutný 
papagáj sa otočí a uvidí na 
stene kríž s Ježišom.
- Hej INRI, ako dlho tu už 
visíš?
- Asi tak 2000 rokov.
- Páni, to kam si volal?
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- Vývoz, nakládka,
   likvidácia odpadu 5 m3, 7 m3 a 8 m3 kontajnermi
- Čistenie a planírovanie pozemkov s UNC + kladivo
- Dovoz štrkopieskov a makadamu

martinheriban7@gmail.com
0904 527 658

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
s pásovým minibagrom
a traktorbagrom
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0908 588 877

kompletné zhotovenie pomníkov  široký výber rôznych druhov kameňa
vybetónovanie základov  odstránenie starých pomníkov  doplnky - krížiky, lampáše, vázy ...

www.kamenarstvopesko.sk

h druhov kameňa

Hlavná 421, Vištuk

PONÚKAME KVALITU ZA VÝHODNÉ CENY
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PEZINOK, Vini ianska cesta, kontakt: 0902 40 55 35

VSTUPNÁ BRÁNA

DO VAŠEJ ZÁHRADY
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V predaji aj planty
a sadenice 

V predaji aj planty
a sadenice 

Jar s V4-kouJar s V4-kou

OTVORENÉ máme aj v sobotu do 15:00.OTVORENÉ máme aj v sobotu do 15:00.
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Vzorkovňa: Pezinok, Hrnčiarska 25
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088

E-mail: cevarom25@gmail.com
Otvorené: po-pia: 1000 - 1700 h
www.cevarom.sk

Vzorko
Mobi

E
O
wVONKAJŠIE

ŽALÚZIE

ROLETY
ZipScreen

VONKAJŠIE
ŽALÚZIE
Z-90, Z-70, C-80
T-80, F-80

ROLETY
ZipScreen

Šenkvická cesta 12 F, Pezinok
(nákupné centrum BOZIN, pri bývalej Hypernove)
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AKTUÁLNE V PONUKE:

  postreky v malom aj ve kom balení
     (Kumulus 25kg za 53,90 € s DPH)

  fľaše, zátky, filtračné dosky, Pet fľaše
  hnojivá

     (NPK v akcii za 15,50 € s DPH/25kg,
      Cererit, kravský hnoj….)

  nožnice, pilky, bedničky na hrozno…
  substráty (výsevný, univerzálny, rašelina…)

      Tešíme na Vás :-)
         tel.kontakt: 033/640 07 68

Máme znova OTVORENÉ
pondelok - piatok 800 - 1700

www.arete.sk           0911 247 257

PREDAJ
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KÚPIME
BYTY, RODINNÉ DOMY

platíme ihne ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

0911 62 55 37
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• VODA
• ODPAD
• KÚRENIE
    (aj podlahové)
•  Sanita - montáž

MATERIÁL so zľavou

• PRERÁBKY 
   KÚPELNÍ
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PEZINOK, ul. Šenkvická 14/U
 0918 620 835

e-mail: absol@absol.sk
w w w . a b s o l . s k PREDAJŇA

S INŠTALAČNÝM MATERIÁLOM

- hadice, rýchlospojky, GK spojky
- kanalizačné trubky a tvarovky
- RPE trubky a tvarovky 

Jarná
akcia -25%

KU
PÓ
N
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Firemné rúška.sk

- dvojvrstvové bavlnené rúška s vlastným logom
- ručne šité v krajčírskej dielni
- elastická gumička
- vhodné na viacnásobné použitie
- možnosť prať na 600C
- sterilne balené

      odosielame do troch pracovných dní

Štúdio Škerák, Krajná 76, Šamorín
tel.: 0911 754 726
         www.firemneruska.sk
                      FB: @firemneruska
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Spoločnosť PMP Montex s.r.o. poskytujúca služby v ob-
lasti montáží, rekonštrukcií, opráv a údržby technolo-
gických celkov ako aj v oblasti modernizácie výrobných 
zariadení a montáži a demontáži oceľových konštrukcií

HĽADÁ ZAMESTNANCOV 
do trvalého pracovného pomeru na pracovné pozície 

montér, potrubár, zámočník, zvárač, technik realizácie

PONÚKAME:
■ Mzdové ohodnotenie od 880 Eur/mesa-       
   čne podľa skúseností a zručností
■ Možnosť kariérneho a finančného rastu
■ Absolvovanie certifikovaných školení
■ Ubytovanie zabezpečené zamestnáva-   
    teľom

Kontakt: PMP Montex s.r.o., Vlčie hrdlo 90, 821 07  Bratislava www.pmpmontex.sk 

POŽIADAVKY
■ Manuálna zručnosť
■ Ochota cestovať
■ Flexibilita a spoľahlivosť
■ Technické/strojárske vzdelanie
■ Anglický jazyk – pokročilý – platí  
   pre pozíciu technik realizácie 

V prípade záujmu nám pošlite svoj životopis mailom na kariera@pmpmontex.sk. 
Do predmetu správy uveďte názov pozície o ktorú máte záujem.
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Tel./Fax: 033/643 39 11
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088

E-mail: cevarom25@gmail.com
po-pia: 1000-1700 h

VZORKOVŇA: HRNČIARSKA 25, PEZINOK

w w w . c e v a r o m . s k

• Okná - plastové, hliníkové a strešné Velux + Fakro
• Dvere - laminát, fólia • Schody • Parkety
• Tieniaca technika - rolety, roletky,
   rolety ZipScreen, žalúzie, markízy, siete,
   parapety, kľučky, prahy, prechodové lišty

Tieniaca technika aj pre strešné okná. akcia platí
do konca

apríla

51
-0

05
9

tieniace
siete

-20%
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HODINOVÝ MANŽEL
    murárske práce

 voda  elektrika 0908 698 322
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PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE

PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

Holubyho 35, PEZINOK
(po schodoch nad hodinárstvom HOFI)
po - pia: 10.00 - 17.00

Tel.: 0903 82 82 30
e-mail: windorpezinok@gmail.com
www.windorpezinok.sk

- kalkulácie
- zameranie
- dovoz, odvoz
   ZADARMO NAJLEPŠIE

CENY
V MESTE

NAJLEPŠIE
CENY

V MESTE

a e a e
- dovoz, odv
    ZADARMO

NOVINKA
6-komorový
profil TROCAL 88+

s trojsklom 
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Dennú ponuku ako aj ponuku ostatných jedál nájdete na: www.ndegust.sk, Facebook: ndegust
Objednávky denne od 10:00 do 19:00 na tel.: 0944 525 939. Osobný odber: Za dráhou 21, Pezinok
Rozvoz zdarma: Pezinok, Vinosady, Modra, Šenkvice, Viničné, Slovenský Grob, Limbach

Denné menu
pre seniorov, zamestnancov MV SR, MZ SR, zdravotnícky personál,
predavačky ako aj ostatné osoby zasiahnuté pandémiou... 

Keďže nám NIE JE jedno, čo sa v našej krajine momentálne deje, rozhodli sme sa ponúknuť zľavu pre tých,
ktorí to najviac potrebujú. Zvýhodnená ponuka je v dennom menu vyznačená červenou farbou. Váš vek,
ani to, či skutočne do tejto kategórie patríte, žiadnym spôsobom nepreverujeme - spoliehame sa na vašu čestnosť !

RESTAURANT

3,90€

Denné menu    27.4. - 3.5.2020
Pondelok:        • Paradajková toskánska s bylinkami    /v cene menu/  0,33l 1,5€
          • Cigánska v žemli, hor ica, pe ená cibu ka    130g 5,0€
          • Rybie filé, slovenský šalát    130g 5,0€

Utorok:          • Lusková kyslá    /v cene menu/    0,33l 1,5€
          • Soté s panenky, zemiaková placka, syr   130g 5,5€              
          • Vyprážaný encián, opek. zemiaky, brusnicová om./tatárska 130g 5,0€

Streda:          • Špenátová s vají kom    /v cene menu/   0,33l 1,5€
          • evab i i, varené zemiaky, cibu a, hor ica  130g 5,0€
          • Bryndzové halušky so slaninou    300g 5,0€

Štvrtok:          • Fazu ová so slížami  /v cene menu/   0,33l 1,5€
          • Pe ené stehno, dusená ryža, kompót   130g 5,5€
          • Granadiersky pochod, syr, kyslá uhorka1,7  300g 4,5€

Piatok:          • Karfiolový krém    /v cene menu/   0,33l 1,5€
          • Brav ový ernohorský reze , opekané zemiaky, tatárska 130g 5,5€
          • Šú ance s kakaovou / orechovou / makovou posýpkou 300g 4,5€

Sobota:          • Slepa í vývar    /v cene menu/    0,33l 1,5€
          • Grilovaná klobása, kyslá obloha, chren,  hor ica, chlieb 300g 5,0€

Nede a:          • Slepa í vývar    /v cene menu/    0,33l 1,5€
          • Mor acie rezníky, krokety, coleslaw šalát   130g 5,5€

alšie jedlá na rozvoz:
 Kurací / brav ový reze , hranolky / ryža, tatárska omá ka  150g 5,9€
 Vyprážaný syr, hranolky, domáca tatárska omá ka  150g 5,5€
 Konfitovaná ka ka, kapusta, karlovarska kned a   200g 8,9€
 Sezónny šalát s kuracím mäsom alebo syrom   300g 5,9€
 Zemiakové šú ance s posýpkou a maslom   300g 4,5€
 Brav ové rebrá, kyslá obloha, chren, chlieb   500g 9,9€
 Grilovaný pstruh na bylinkovom masle, pe ené zemiaky  200g 8,9€
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 4. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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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

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

KR
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100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

Objednávky na MORKY
nahlásiť do 3.mája

SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

�����������������������������

�������������������������������������������
�������������������������������������������������

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

���

����������������������������������
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www.pekneruska.sk

Ochranné rúško
so znakom
Slovenska

z edície
„ZVLÁDNEME TO“

PEKNÉRÚŠKA.SK

Doručenie kuriérom
do 24 hodín
priamo k Vám 

Ochr
so
Sl

„ZV

priamo k


