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Týždenne do 38 810 domácností

Musíme sa s tým naučiť žiť

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
320 €

370 €
480 €

41-0022

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

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIA

UST
JÚL – AUG
2020

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €
●
●
●
●
●

seriózne, kv

al

itn
Nové pomníky - žula, terazzo
bez zálohy e,
doprava ZD ,
Krycie dosky, sekanie písma
ARMA
Rekonštrukcie starých hrobov
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Dlažba, betónové chodníky

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.
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16-0028

Áno, s koronou sa treba naučiť žiť,
to je pravda. Viacerí už majú skúsenosť
aj s umieraním v súvislosti s ňou. Aj u
nás. A tá prišla ešte skôr, ako tá, druhá, ktorú sa vraj “musíme naučiť”. No
zdá sa, že sa vracia. Čísla z Talianska,
Španielska, Nemecka, ale aj Bulharska
a Chorvátska to dokazujú jasne. Graf
nových nákaz v Chorvátsku už pomaly dosahuje úrovne z druhej dekády
apríla. Bulharsko je na zozname rizikových krajín a televízie nám ukazujú
odlet rozjuchaných turistov aj s deťmi
do Burgasu. Prečítajte si články a komentáre spred mesiaca, ako namietali
mnohí “mienkotvorcovia” porušovanie ľudských práv vzhľadom na vtedy
platné obmedzenia u nás. Predháňali
sa v kritike vlády, premiéra, krízového
štábu, odborníkov. Teraz mlčia. A čísla
nám stúpajú. Nemusíme porovnávať

ani tie z Chorvátska. Mimochodom,
najzákladnejšie ľudské právo je právo
na zdravie. Napríklad aj 88 ročného
človeka, chorého na mnohé závažné
diagnózy aj bez korony. A s tým sa prioritne musíme naučiť žiť. S tým, že nie
iba ja, ale sme tu aj my. Nie výlučne iba
moje potreby a kratochvíle, ale aj my a
naše zdravie.
Zostáva len čakať, kedy zas naše
vládne špeciály začnú zvážať z dovoleniek ľahkovážnych (na náklady nás
všetkých), kedy sa zas začne povinná
karanténa a kedy sa zas novinári rozpíšu o porušovaní ľudských práv. Lenže - všetci tí akosi ignorujú všetky iné
ľudské práva ako tie vlastné. V prípade
vracajúcej sa pandémie ide takmer o
úmyselný trestný čin. Aspoň v morálnom a etickom, ako aj civilizačnom, ak
už nie rýdzo právnom zmysle.
Fakt sa s tým musíme
naučiť žiť, ale trošku inak.
Teda, oveľa zodpovednejšie a ohľaduplnejšie,
vážení!
S pozdravom veľa
šťastia

16-0200

Aj to zaznelo v milej, emotívnej a
slušnej reakcii funkcionárov istého fotbalového klubu na kritiku zo
strany hlavného hygienika i predsedu vlády v súvislosti s absolútnym
porušením všetkých nariadených a
odporúčaných hygienických pravidiel organizovania spoločenských
podujatí.

RADÍME / SLUŽBY

2
PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO
Redakcia:

A. Trajana 2
PIEŠŤANY
piestansko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Eva Papuláková

0905 746 988

Distribúcia:
Marek Rus
0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (38.810 domácností)
párny týždeň: Nové Mesto nad
Váhom, Piešťany, Banka, Moravany nad Váhom, Sokolovce,
Vrbové, Myjava, Brezová pod
Bradlom, Beckov, Bzince pod Javorinou, Horná Streda, Kočovce,
Lubina, Nová Ves nad Váhom,
Pobedim, Podolie, Považany
nepárny týždeň: Nové Mesto
nad Váhom, Piešťany, Banka, Borovce, Dolný Lopašov, Drahovce,
Dubovany, Chtelnica, Krakovany,
Moravany nad Váhom, Nižná,
Ostrov, Pečeňady, Rakovice, Sokolovce, Trebatice, Veľké Kostoľany,
Veľké Orvište, Veselé, Vrbové,
Bzince pod Javorinou, Horná
Streda, Lubina, Pobedim, Podolie,
Považany Stará Turá
Nové
Mesto
n/Váhom

Najčítanejšie regionálne noviny

Nepodceňujte riziká
energetických nápojov
V lete sa potrebujeme veľmi často
osviežiť, zahnať smäd, rýchlo doplniť
stratenú energiu. Káva v lete? Dajte
pokoj!
Mnohí, najmä z prostredia mladšej
generácie, siahajú po takzvaných energetických nápojoch. V domnení, že sú
akýmsi tri v jednom. Proti smädu, proti
únave a osviežia. Lenže, nie je to s tými
dobre chutiacimi šumivými nápojmi v
plechoviciach až také jednoduché.
Sortiment ponúkaných energy drinkov je veľmi pestrý. Zastúpenie stimulujúcich látok je však vo všetkých nápojoch
podobné. Výrobcovia do nich pridávajú
veľké množstvá kofeínu. Ďalšie látky so
stimulačným účinkom pridávajú výťažky
z juhoamerických rastlín, obsahujúcich
tiež veľké množstvo kofeínu. Horkú chuť
kofeínu prebíja zas veľké množstvo cukrov
alebo umelých sladidiel. Z cukrov sa hojne
používa lacná fruktóza, vyrábaná chemicky rozkladom kukuričného škrobu.
V štúdii publikovanej vedeckým
časopisom Frontiers in Public Health sa
konštatuje, že energy drinky skutočne
môžu človeka povzbudiť. Kofeín zrejme
dokáže do určitej miery zahnať ospalosť
a ďalšie komponenty môžu mať stimulačný efekt ako na ľudskú telesnú schránku,
tak aj na nervový systém.
Pravidelní konzumenti energetických nápojov však za to platia nezanedba-

Piešany

teľnými zdravotnými rizikami. Ukazuje
sa, že predovšetkým mladší konzumenti
týchto nápojov tiahnu tiež ku konzumácii alkoholu, častejšie fajčia tabak aj
marihuanu a užívajú drogy zo skupiny
amfetamínov. Mávajú tiež väčšie sklony k
depresiám, úzkostným stavom, a dokonca
k samovražde. Významnú úlohu v tom
všetkom môže zohrať narušenie prirodzeného spánku veľkými dávkami kofeínu.
Energetické nápoje zaťažujú tiež obehový
systém. Zjavný je zvýšený krvný tlak.
Silne sladené energetické nápoje so
sebou nesú rovnaké riziká ako iné nealkoholické nápoje s vysokým obsahom
cukru. Okrem obezity, cukrovky druhého
typu a zvýšeného výskytu zubného kazu
hrozí konzumentom nápojov s vysokým
obsahom fruktózy tiež poškodenie obličiek. Viacero štúdií dáva pitie energetických nápojov do súvislosti s častými
bolesťami hlavy, žalúdka, únavou a celkovou podráždenosťou.

» Zdroj: FAZ

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

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

Odťahová služba zadarmo

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

Západné Slovensko
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

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138
Facebook: Kovošrot Vašin Čáry

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

75-11

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

63-0005

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

63-0097

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

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

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

Výročia a udalosti
Štúr, Hurban a Hodža na fare v Hlbokom
kodiﬁkovali spisovnú slovenčinu.

11. júla 1843

Výročia a udalosti
bol v Londýne vytvorený tzv. Inšpektorát česko-slovenského letectva; v Duxforde vznikla 310. stíhacia peruť.

12. júla 1940
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• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera

SLUŽBY

piešťansko
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ŠTÝLOVÉ BÝVANIE
BEZ STAROSTÍ

RADOVÉ
RODINNÉ DOMY

NA PREDAJ
www.vysielaccc.sk | 033 55 83 566

41-78

+ *$5Ŀ
+ POKOJ DEDINY
+ 2 PARKOVACIE MIESTA
+ UNIKÁTNY DIZAJN DOMU
+ NADŠTANDARDNÝ POZEMOK
PN20-28_strana-
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všimli sme si / SLUŽBY, ZDRAVIE+RELAX

Občianska
riadková
inzercia

REGIONPRESS si všimol:
Dobrí ľudia ešte žijú!

01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1

Milí čitatelia, zla, nevšímavosti a 12-ročné dvojčence a psa (!) odvezú doiných podobných vlastností je okolo mov, a to priamo pred dvere!!!
Zuzanka s manželom, ale aj Vy chlapnás akosi priveľa. A tak - v prípadnej
spolupráci s vami - radi cez leto dáme ci z NDS, veľká vďaka, veľké Deo gratias!
Vďaka Vám za pomoc, ale najmä za
priestor aj vašim krátkym príbehom, v
ktorých sa podelíte o dobro, ktoré ste Vašu ČLOVEČINU, za dobro, čo vo Vás je,
zažili, ktoré vás prekvapilo, o dobro, za to, že ste sa dnes pre nás stali doslova
ktoré bolo nezištné. Prečitajte si náš MILOSRDNÍ SAMARITÁNI, ktorí videli
prvý zážitok!
núdznych na ceste...
Priatelia, keby ste dakedy potrebovali,
“Vracali sme sa z chalupy domov do môžete obrátiť na Zuzanu Rácovú z PezinBratislavy, keď sa nám zrazu na diaľnici ka. Spolu s manželom sú to ľudia, ktorí
už za Malackami pokazilo auto. Museli Vás nenechajú v tvŕdzi...
sme volať odťahovku.
Ešte raz sa chcem poďakovať VŠETSotva som sa dohodol na odťahu, pri- KÝM, ktorí nám dnes pomohli, ktorí nám
stavilo sa pri nás servisné vozidlo NDS.
všetkým ukázali, že DOBRÝ ČLOVEK
Dvaja mladí muži sa nielenže zau- EŠTE ŽIJE!
jímali o nás, ale sa rozhodli počkať, až
(Aby človečina našich pezinskych dobkým nepríde odťahovka. Zapli výstražné rodincov vynikla: oni okolo nás prešli,
blikanie a kvôli väčšej bezpečnosti dali aj všimli si deti, tak v Zohore zliezli z diaľprídavné blikanie na kuželi.
nice, na pumpe kúpili minerálky, išli na
Vzápätí sa pri nás pristavilo auto Malacky a vrátili sa k nám!!!)”
Pamanželov RÁCOVCOV z Pezinka. Mladý vol Prikryl
muž podišiel k nám s dvoma veľkými
Pozn red: Ak zažijete či ste nedávno
fľašami minerálky, vraj „máte malé deti a zažili čosi podobné, keď vás milo prevavšetci potrebujete piť“ ƆƆƆ.
pili dobrí neznámi ľudia, napíšte nám váš
Už toto ma dojalo! Ale ich dobrote ešte príbeh na adresu sefredaktor@regionnebol koniec - hoci sme čakali na väčšie press.sk s tým, že ak pošlete cca 2000
auto odťahovej služby, títo milí Pezinča- znakov textu vrátane medzier a prípadne
nia nás doslova presvedčili, že manželku, aj fotografiu, bolo by to ideálne.

04 BYTY / prenájom4
byty/prenájom
05 DOMY / predaj 5
domy/predaj
»Predám RD v podtatranskej obci Štrba. Bližšie info
na ttel.: 0910 146 801
06 POZEMKY / predaj6
pozemky/predaj
07 REALITY7 / iné
reality/iné
08 STAVBA8
stavba
»Kúpim haki lešenie. Tel.:
0908 532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné

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, PN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

59-238

Kompletné rekonštrukcie

bytov a domov

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Výročia a udalosti
„Gleichschaltung“: v Nemecku boli zakázané všetky politické strany okrem NSDAP.

14. júla 1933
» S vďakou vaša redakcia...

INZERCIA

0905 746 988

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

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

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

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 ...
41-0020

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

Realizujeme všetky
stavebné práce

www.stksenica.sk

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
»57 r. muž hľadá partnerku.
Tel.: 0915 205 150

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

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

Priemyselná 278, Senica
0911 791 471
RÝCHLE
034/651 39 64 TERMÍNY

13

Chcete si
podať
inzerát?

ETERNITOVÝCH STRIECH

NOVÁ STK + EK

11

12 DEŤOM 12
deťom
13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

52-0088

03 BYTY / predaj 3
byty/predaj
»Predám 2.izb. byt v Piešťanoch. Tel.: 0918 235 522

NAJLACNEJŠIA

63-0079

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»ČZ-JAWA. Odkúpim motocykel / diely - SERIÓZNA DOHODA. Tel.: 0908 205 521
»KÚPIM STARÝ PIONIER,
MUSTANG, STELU, STADION,
SIMSON. Tel.: 0915 215 406

Najčítanejšie regionálne noviny
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Výročia a udalosti
1908 na londýnskych olympijských hrách po prvýkrát v moderných dejinách súťažili aj ženy.

13. júla 1908

Výročia a udalosti
dostala v Kanade Dr. Emily Howard Stoweová ako prvá žena licenciu na výkon lekárskej praxe.

16. júla 1880

PN20-28_strana-
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15. júla 1799

Výročia a udalosti

našiel francúzsky kapitán Pierre-François
Bouchard v egyptskej dedine Rosette kamennú dosku s vytesaným textom, ktorá
pomohla rozlúštiť egyptské hieroglyfy.

ZDRAVIE / BÝVANIE

piešťansko

5

Problém s kyselinou močovou?
Kyselina močová je chemická látka,
ktorú sa v tele prirodzene vytvára
počas štiepenia látok, ktoré sa nazývajú puríny. Dokáže sa tvoriť aj
v pečeni. Cirkuluje v krvi, kde ju aj
meriame a zisťujeme jej hladinu.

• kombinácie oboch faktorov.
Sledovanie hladiny kyseliny močovej je potrebné pri zisťovaní rizika
ochorenia srdcovo-cievneho systému
u diabetikov. Samotné zvýšenie kyseliny močovej upozorňuje na riziko zhoršenia komplikácií cukrovky a/alebo
zhoršením srdcovo-cievnych ochorení.
Zvýšenú hladinu kyseliny močovej počas života majú častejšie muži ako ženy.
U časti ľudí so zvýšenou
hladinou kyseliny močovej sa vyvinie dna.

V súčasnosti sa hladine kyseliny močovej venuje zvýšená pozornosť, lebo sa
postupne odkrýva jej súvis s mnohými
inými ochoreniami, hlavne s:
• cukrovkou,
• metabolickým syndrómom,
• vysokým krvným tlakom,
• ochorením srdca a ciev,
• ochorením obličiek.

Nabudúce si povieme
o problémoch s kyselinou močovou viac.

Zvýšená hladina kyseliny močovej
býva následkom jej
• zvýšenej tvorby,
• zníženého vylučovania,

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Referenčné populačné hodnoty kyseliny močovej v sére (v μmol/l) v priebehu života
Veková kategória

Hladina kyseliny močovej
– urikémia [µmol/l]

Novorodenci

pod 340

Dojčatá

pod 220

Batoľatá

pod 150

Deti pod 15 rokov

Pod 390

Dospelí muži

180 - 420

Dospelé ženy

180 - 340
Zdroj: https://www.alphamedical.sk

-61%

3x

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

V tejto dobe
vám vyjdeme
v ústrety
aj cenami
PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

AKCIA

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL
81 mm
• 7-KOMOROVÝ
ZA CENU
5-KOMOROVÉHO

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV
NA ENERGIE

CENY
OKIEN

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk
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16-0216

AKCIA

ZAMESTNANIE, SLUŽBY
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

.
020
7. 2
15.

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%

VYHRAJTE 400 €

59-246

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

splátky od 98 €

0948 787 777 | www.balkona.eu

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

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

v Beckove

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

BILLA Piešťany Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Kaufland Piešťany Mzda: 3,9996 €/h. brutto
WWW.REGIONPRESS.SK

Nástup ihneď.
0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk
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36-0002

Výročia a udalosti
popravili boľševici cára Mikuláša II. s rodinou.

17. júla 1918

ZDRAVIE+RELAX, BÝVANIE

98-0002

7

33-0058

piešťansko
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zdravie / služby
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®

Vstavané skrine
na splátky

OBNOVA STRIECH

POZOR!! Penzión *** Oravská horáreň
poskytuje pobyty s DOTÁCIOU 50€
pre dôchodcov!!
Dovolenka na 7 dní / 6 nocí s plnou

BEZ DEMONTÁŽE !

NON STOP lin

Termíny: 16.8 - 22.8. | 30.8 - 5.9.
6.9 - 12.9. | 13.9 - 19.9.2020 a neskôr

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

Rezervácie: 0918 494 494
0905 978 920, 0918 591 942

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

www.oravskahoraren.sk

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava
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ka

0944 720 932

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

87-0046

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

66-0140

34-0099

www.lk-servis.sk

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

penziou a bohatým programom
iba za 192€ / 1 nepracujúca osoba !!
Možnosť aj cez REKREAČNÉ POUKAZY

0918 531 177

Slovenská
firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

