
KE20-18 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 83 740 domácností 

KOŠICKO
Č. 18 / 1. MÁJ 2020 / 24. ROČNÍK

37
-0

00
2-

10911 150 447

Čistenie striech a fasád od rias a machu
Maľovanie striech a fasád budov,

zrez rizikových stromov,
strechy na kľúč (oprava krovov

a striech), žľaby, odkvapy, 
komíny, hromozvody.
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V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže,
úpravy ostenia, vonkajších a vnútorných parapiet,

retiazkových žalúzií ISSO a DPH, likvidácie starých okien.

KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)
tel.:
055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81
0911 89 89 87

ZÁRUKA na okná 5 rokovakcie   sa nekombinujú

Brugmann
SALAMANDER

410€
REHAU

554€

Brugmann
SALAMANDER

340€
REHAU

435€

Brugmann
SALAMANDER

470€
REHAU

570€
Brugmann
SALAMANDER

390€
REHAU

488,50€ AKCIAAKCIA
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e-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.ske-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.sk

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

37
-0

04
8

INTERIÉR | SCHODY
DOMOV S ČAROM DREVA

Južná tr. 78, KOŠICE | 0905 489 069

-30%
AKCIA

DREVENÉ OKNÁ a DVERE

www.drevsting.sk
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PRE BYT. SPOLOČENSTVÁ AJ NA SPLÁTKY - DOHODOU

0905 625 433 remal.kosice@centrum.sk

Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
Obnova bytov, fasád a nátery striech.

ČISTÉ STENY - ZDRAVÝ ŽIVOT

MALIARSKÝ SERVIS30
rokov
na trhu

30
rokov
na trhu
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Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!
Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!

BEZPEČNOSTNÉ DVEREBEZPEČNOSTNÉ DVERE

430 €430 €
s montážou

450 €450 €
s montážou

560 €
od

560 €
s montážou

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!
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ZATVORENÁ
ambulancia,
prevádzka?
HYGIENICKÁ
RENOVÁCIA PODLÁH

Využite
to!

PVC / MARMOLEUM
0905 613 034
upratko@upratko.sk

0950 41 41 82
www.ZaluzieKosice.sk

PRETESNENIE
okien a dverí

OPRAVA
ŽALÚZIÍ
NOVÉ ŽALÚZIE

NOVÉ SIETE
proti hmyzu
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zameranie ¦ dovoz ¦ montáž
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www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25611-ročné skúsenosti
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STK
JAZERO

STK + EK
pre objednaných klientov bez čakania

Napajadlá 7, Košice
www.stkkosice.sk

Po - Pia: 
7.00 - 17.00

So: 
8.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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Rekonštrukcie: maľovanie,
stierky, omietky, sieťkovanie

a drobné úpravy  ¦  0909 103 422

SKLADOVANIE
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KOŠICKO

kosicko@regionpress.sk

redakcia: Němcovej 30 
KOŠIce

Každý týždeň: 
Košice I, Džungľa, Košice I, Sever, 
Košice I, Sídlisko Ťahanovce, Ko-
šice I, Staré Mesto, Košice I, Ťaha-
novce, Košice II, Myslava, Košice II, 
Pereš, Košice II, Sídlisko KVP, Koši-
ce II, Šaca, Košice II, Západ, Košice 
III, Dargovských hrdinov, Košice III, 
Košická Nová Ves, Košice IV, Bar-
ca, Košice IV, Juh, Košice IV, Nad 
jazerom, Košice IV, Vyšné Opátske 

Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873
Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Radovan Bezecný  0907 779 011

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

KOŠICE
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západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

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

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

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

DISTrIBúcIa (83.740 domácností)

»Dám do prenájmu 2-iz-
bový byt pri Merkúre za-
riadený, 0918 630 665

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

»Máš rada extrémne 
cyklotúry po turistic-
kých trasách v okolí ke a 
nemáš s kým? Ozvi sa... 
0910 666 638

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera KE medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP KE 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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, KE zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na 2. strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Dávame si zabrať aj keď naozaj netreba

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

V redakčnom slove (a toto je už tre-
tia verzia toho dnešného) som tuším 
ešte nikdy nepoužil citát nášho čita-
teľa. Dúfam, že mi to prepáčite a jeho 
autor, pán Dušan z Prievidze, tiež: 

„Dobrý deň prajem. (Píše a pokra-
čuje.) Posledné mesiace a týždne nám 
všetkým dávajú zabrať. Je to hlavne  v 
dôsledku  celosvetového  problému 
šírenia sa nebezpečného vírusového 
ochorenia. Čo je však možno ešte hor-
šie, je nedokonale vysvetlená alebo 
chápaná „pomoc“ seniorom v tomto 
období. Je to totiž absolútne neetický 
fakt, s ktorým sa občas človek stretáva 
v realite. Stalo sa mi, žiaľ, že skupina 
mladých ľudí mi takmer neumožnila 
ísť do hypermarketu v podvečerných 
hodinách. V skutočnosti bol polo-
prázdny... Je možné , že aj oni sa dožijú 
vyššieho veku a potom možno dostanú 
rozum...“

Nuž, nariadenie vzniklo s úče-
lom chrániť dôchodcov. To bol dobrý 
úmysel. V uplynulých dňoch si však 
vďaka jeho striktnému dodržiavaniu 
zo strany „empatických“ mladších 
ľudí dôchodcovia nesmeli nakúpiť ani 
v sobotu. „Len pre bielych“ z minulé-
ho storočia sa zmenilo na Slovensku 
súčasnosti „len pre mladých“. A zo 

strany niektorých tých mladých viedlo 
takmer k pouličnému lynču dôchod-
cov. Nemožno sa vyhovárať na „Mato-
viča“ - mimochodom, iba na hlavného 
hygienika, ak už a na krízový štáb... 

Kam sa podela spoločenská zod-
povednosť, súdnosť? Kam sa podela 
empatia mladých? Kam sa podela ich 
ľudskosť? Kam sa podela spomienka 
na to, že niekoľkí ešte žijúci z tých star-
kých boli súčasťou pádu nacistického 
Berlína pred 75 rokmi? Že prežili 50 – te 
roky, že zvládli diktatúru boľševizmu? 
Teraz majú trpieť diktát bezohľadnosti? 

Na Slovensku sa začala – spontán-
ne a masovo – veková segregácia. A s 
ňou nenávisť. Nenávidíme Rómov, ne-
návidíme migrantov, nenávidíme kaž-
dého, kto je iný, najnovšie nenávidíme 
našich starkých. Milujeme iba seba. A 
svoje práva. Svoj rozmach a svoj rozlet. 
Svoje ja. S takouto „láskou“ 
sa však žiť nedá. Vege-
tovať zjavne áno. Stačí 
vám to, vy, mnohí mlad-
ší? (Určite – dúfam – nie 
všetkým.)

S pozdravom – 
za zdravý rozum

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie
ZDARMA

zameranie
ZDARMA

v ponuke aj
INTERIÉROVÉ

DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge        všetky dvere SKLADOM

0917 56 36 12  |  0911 60 20 40  |  
Sídlisko Terasa, Sokolovská 5
Po-Pia: 800-1700
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Rekonštrukcie
bytov, domov, 0910 433 877

Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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MDDr. Lenka Budziňáková
Zubná ambulancia a dentálna hygiena 

Park Angelinum 2, Košice
055 799 41 03, 0904 299 130

www.qualident.sk
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Záchrana zuba - keď je už neskoro
Zubov (alebo ich zvyškov), ktoré je 
možné zachrániť a následne použiť 
pri rekonštrukcii chrupu, je podľa 
mojich skúseností výrazne viac, 
ako tých, ktoré je nutné definitívne 
odstrániť. Dôvodom extrakcie býva 
hlavne masívna deštrukcia vply- 
vom zubného kazu, alebo  pokro- 
čilý zápalový proces v oblasti 
koreňa alebo koreňového hrotu, 
ktorý nereaguje na endodontickú 
liečbu. Stretávam sa aj s rôznymi  
fraktúrami (zlomeninami) zuba, 
ktoré ak zasahujú až do koreňovej 
časti, mohli by sa stať chronickým 
problémom. Príčinou fraktúry býva 
najčastejšie úraz alebo poškode-
nie oslabeného mŕtveho zuba. 
Prvým krokom terapie je jedno- 
duchá či komplikovaná extrakcia, 
teda odstránenie všetkého nežia- 
duceho - zvyškov poškodeného zu- 
ba a zápalového ložiska. K rekon- 
štrukcii v zmysle vyplnenia me- 
dzery po chýbajúcom zube pristu- 
pujem až po dokonalom zhojení 
extrakčnej rany, ďasna a kosti, 
tento proces trvá  minimálne 2 
mesiace a je nevyhnutný pre pres- 
nosť, funkčnosť a estetický výsle- 
dok definitívnej protetickej práce. 
Počas obdobia hojenia je najmä z 
estetických dôvodov možné zhoto- 
viť tzv. medzerník, ktorý dočasne 
nahradí chýbajúci zub až do 
zhotovenia definitívnej náhrady. 
Mojou snahou je vždy zachrániť 
maximum z pôvodného chrupu 
pacienta, no najväčšiu rolu v tom 
zohráva čas.  Zbytočné odkladanie 
ošetrenia ho následne komplikuje, 
predražuje a obmedzuje zubného 
lekára pri výbere riešenia, ktoré by 
bolo najkomfortnejšie z pohľadu 
pacienta.
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Kováčska 63, 040 01 Košice, kosice@dachmann.sk

DACHMANN
www.dachmann.sk

Plastové oKná a dvere
drevené a hliníKové

oKná
servis a oPrava oKien

ZĽAVA -45%

- exteriérové žalÚZie, roletY
- Predaj ParaPetných dosieK 
- ZasKlievanie balKónov 
- siete Proti hmYZu, žalÚZie 
- garážové bránY
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Realizácie záhrad 
Zavlažovacie systémy

Realizácie záhrad 
Zavlažovacie systémy

Dopravná 6, Košice, 0948 634 443
AUTOMOWER EXPERT, 0905 105 793

www.e-zahrada.sk

POKOSÍM ZA VÁS

za 8 až 14 dní 

na kľúč

BYT - BYTOVÉ JADRO
 REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
 KUCHYNSKÉ LINKY  OBKLADY  DLAŽBY 
 OMIETKY  MAĽBY  ELEKTRO REVÍZNE 

SPRÁVY  VODA  KÚRENIE  PLYN
 SADROKARTÓN  KAZETY

vieme, že sa dohodneme ...
Tel.: 055/636 28 43, 0903 613 035
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www.facebook.com/V.Skrivanek
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

www.samoplus.sk
SAMOplus
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TERAZ AKCIA 
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

vodoinštalačné práce, murovanie, betónovanie, betónové ploty
a oporné múry, sadrokartónové podhľady a priečky, obklady,

dlažby, rekonštrukcie na kľúč, zateplenie rodinných domov

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

420€ 389€549€ 489€

V cene okien je zahrnuté:
demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie

a vnútorné parapety, mikroventilácia,
retiazkové celotieniace žalúzie,

zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

DARČEK
elektronika podľa ponuky

pri nákupe nad 900€

Profesionálni, školení pracovníci

Špičkové 5 - komorové
profily

Rakúske kovania
WINKHAUS

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

| uhlíkový polystyrén
 v cene obyčajného |

Pri objednávke do konca mája 

ická nerezová rúra Elektrolutrleke x

3030

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia
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Svoj domov zbavíte vlhkosti a škodlivých látok pomocou riadeného vetrania - REKUPERÁCIOU, 
ktorá znižuje tepelné straty, zabezpečuje stálu výmenu vzduchu a je základom zdravého bývania.

DANTHERM HCV 400 E1 
sa 
vzduchu

ATREA DUPLEX  ECV5.CP   
s protiprúdovým rekuperačným 
výmenníkom

2VV DAPHNE 2 
s energetickou účinnosťou až  93% 

V ECO Technologies vám ponúkame efektívne vykurovacie zariadenia - TEPELNÉ ČERPADLÁ, ktoré  
vám znížia náklady na vykurovanie až o 70 až 80%. Okrem vykurovania a chladenia dokážu ohrievať aj 
teplú úžitkovú vodu. Ak sa rozhodnete pre prechod k týmto úsporným zariadeniam, môžete  využiť 
projekt s názvom Zelená domácnostiam II. od SIEA, ktorý vás formou dotácie podporí až do výšky 3400 
EUR. So získaním štátnej dotácie Vám radi pomôžeme.

DAIKIN ALTHERMA 3 
s integrovaným zásobníkom

PANASONIC AQUAREA 
s integrovaným zásobníkom

- kompletný systém pre
vykurovanie a prípravu TÚV

- typ vzduch - voda
- sezónna účinnosť A+++
- voda na výstupe 65°C
- teplo získavané pri vonkaj-
   ších teplotách až do - 25°C

- kompletný systém pre
vykurovanie a prípravu TÚV

- typ vzduch - voda
- sezónna účinnosť A++
- voda na výstupe 55°C
- teplo získavané pri vonkaj-
   ších teplotách až do - 15°C

V ECO Technologies sa špecializujeme na sprístupnenie energeticky nenáročných, kvalitných 
a overených výrobkov (tzv. ekologických technológií) v oblasti chladenia, vetrania, vykurovania 

a odvlhčovania. Ponúkame Vám finančne úsporné zariadenia, ktoré prispievajú 
k pocitu maximálneho komfortu a spokojnosti.

Vyberte si KLIMATIZÁCIU, ktorá okrem chladenia či vykurovania dokáže nielen spríjemniť vaše domáce 
prostredie,  ale vďaka špeciálnym filtrom vyčistia vzduch od baktérií, vírusov, prachu, peľov a plesní. 

PANASONIC Etherea 2019  
 s  WiFi modulom a čističkou 

SAMSUNG Wind-Free Elite        

a antivírusovou úpravou

DAIKIN Stylish s FRESH STREAMER  
- odstraňovanie prachových častíc,
alergénov a pachov

KONTAKTUJTE NÁS
MICHALOVCE: 0918 674 997 
mi@ecotechnologies.sk
KOŠICE: 0918 258 445 
obchod@ecotechnologies.sk
www.ecotechnologies.sk

U nás nájdete komplexné riešenia, šité na mieru vďaka technológiám, ktoré Vás nesklamú. 
Stavte na overenú kvalitu a profesionálny prístup a navštívte nás v Michalovciach - ul. Fr. Kráľa 6547 (OC 

AWIN), alebo v Košicach - ul. Moldavská 43 . 
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4. mája 1953 
získal Ernest Hemingway za román Starec a more Pulitzerovu cenu.

Výročia a udalosti

w w w . p r o f i l i n v e s t . s k
0918 217 665
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Ponúkame CERTIFIKOVANÉ dvere 
Poradenstvo - Zameranie - Montáž

Po-Pia  8:30 - 17:00  |  Sobota  9:00 - 12:00

predajna.kosice@solodoor.sk
0910 126 582

  Žižkova 13

 KOŠICE
www.solodoor.sk ZABUCHNITE SA

NOVÝ
SHOWROOM

INTERIÉROVÉ 
PROTIPOŽIARNE
BEZPEČNOSTNÉ
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Pondelok-Piatok: 

9 -17AMI

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice

Rooseveltova 24, Košice

0904 296 595
aneta.dugasova@gmail.com

výšivky už od 1 ks

tričká ¦ košele ¦ mikiny

uteráky ¦ krstné košieľky
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ŽALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere

Široký sortiment, rýchle dodávky,
atypické riešenia, 18 - ročná prax

0905 644 448 
055/729 8838

FACH, Jantárová 30, Košice
www.fach.sk, fach@stonline.sk
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www.regionpress.sk

3. mája 1993    
Bratislava a Viedeň podpísali zmluvu 
o oficiálnom partnerstve.

Výročia a udalosti
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Od 25. marca až do odvolania platí 
povinnosť nosenia ochrany na tvá-
ri, ktorá prekrýva nos a ústa. Od 21. 
apríla 2020 je špecifikovaná takto:

Všetkým osobám sa zakazuje vy-
chádzať a pohybovať sa na verejnosti 
bez prekrytia horných dýchacích ciest 
(nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, 
šatka alebo iné prostriedky, ktoré brá-
nia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:
• detí do 2 rokov veku
• osôb so závažnými poruchami autis-
tického spektra
• osôb v uzavretom vozidle, ak sú všet-
ky osoby v aute zo spoločnej domác-
nosti
• vodičov verejnej dopravy, ktorí sú 
sami v uzavretej kabíne oddelene od 
ostatného priestoru určeného na pre-
pravu osôb
• osôb žijúcich v spoločnej domácnosti 
pri pobyte v prírode, ak je ich vzdiale-
nosť od iných osôb minimálne 20 met-
rov
• osôb nežijúcich v spoločnej domác-
nosti pri pobyte v prírode, ak ich vzá-
jomná vzdialenosť je minimálne 20 
metrov.

Povinnosť nosiť rúško je teda sta-
novená pre pohyb „na verejnosti“, pri-

čom „pri pobyte v prírode“, „v aute“ či 
v „kabíne vozidla verejnej dopravy“ 
platia výnimky. 

Výnimku z pohybu na verejnosti 
opatrenia stanovujú pre pohyb „v prí-
rode“. Hoci ide o pojem, ktorý nemá 
jasnú definíciu, sme toho názoru, že ide 
o pohyb vo verejne prístupnej zeleni a 
teda sa týka verejne prístupných lesov, 
lúk či parkov. Táto výnimka, keďže ide 
o verejný priestor, nijak nevplýva na 
nosenie rúška v obydlí či na súkrom-
nom pozemku.

V prírode nemusia nosiť rúško oso-
by žijúce v spoločnej domácnosti, ak je 
ich vzdialenosť od iných osôb minimál-
ne 20 metrov a osoby nežijúce v spoloč-
nej domácnosti pri pobyte v prírode, ak 
ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 
20 metrov.

Nosenie rúška – povinnosť a výnimky

» Zdroj: VIA IURIS
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Objednávky príjmame telefonicky
055/729 07 87, 0905 882 008

a mailom: noveske@stonline.sk
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PLASTOVÉ OKNÁ V NAJLEPŠOM
POMERE KVALITY A CENY

Vonkajšie žalúzie

®

Hliníkové / plastové?
Plastové s hliníkovým klipom 

OKNÁ, DVERE, ROLETY
 VONKAJŠIE ŽALÚZIE

  GARÁŽOVÉ BRÁNY
Vyrobené

na Slovensku

Doplnky k oknám všetkého 
druhu v našej ponuke

5. mája 1945 
americká armáda oslobodila koncentračný tábor Mauthausen.

Výročia a udalosti
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2. mája 1945    
dobyla Červená armáda Berlín.

Výročia a udalosti

6. mája 1937  
havaroval a zhorel Hindenburg, najväčšia 
vzducholoď všetkých čias.

7. mája 2009  
na samite Európskej únie v Prahe bolo 
založené Východné partnerstvo.

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 5. 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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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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