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Týždenne do 34 140 domácností

Opäť zákazy návštev

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA DOM KAMEŇA
až

SAMOZBER LEVANDULE

+ pomníky
níky už od

1.389
9€

NAVŠTÍVTE NÁS v našej predajni na
ometódskej ul. 8 v Nových Zámkoch (pri autobusovej stanici)
Cyrilometódskej

AKCIA trvá do 31.7.2020

STRECHYNA KĽÚČ

19. júl 2020
10:00-18:00

+421 908 269 250

škridla výpredaj

- Cetínska Levanduũa

2

DLHY ? SÚDY ? DRAŽBY ?

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0905 746 124
09
www.strecha.ws

07-0012

0905 750 402

globestonenz@gmail.com  www.globestone.sk

3,50 €/m
801200111

V prípade individuálneho
termínu nás kontaktujte:

ZĽAVY

DVOJHROBY
HROBY

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Veũký Cetín - Vinohrady

30% na náhrobné kamene

Vaše finančné problémy vyrieši
FINANČNÁ OCHRANA 0905 638 627

319 €

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

+10€ tričko
N DANCE KEMP

viac ako 15 rokov na trhu

781200011

Ďalej ponúkame:
• rolety, žalúzie, sieťky
ťky

• garážové brány
• servisné opravy
y
• a iné doplnky

Kvalitný nemecký
proﬁl za prijateľnú cenu!
www.montplast.sk

montplast@montplast.sk

E

ALLINCLUSIV
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59-0066

0908 16 14 16

INZERÁ
KTORÝ T,
PREDÁVA

9 dní

OPRAVY A SERVIS
76-0015

CENOVÉ PONUKY

76-0023

Je to dôsledok ľahkovážnosti, nedostatku rozvahy, pokory pred pandémiou,
ergo „vyššou mocou“ ako tou ľudskou, ale
aj ohľaduplnosti voči občanom. To som
napísal jemnými slovami, takými, ktoré
znesú verejný prejav. V súkromí v tomto
prípade používam oveľa ostrejšie výrazy.
V našich domovoch sociálnych služieb sa opätovne zavádza zákaz návštev,
návštevy sú za istých výnimiek zakázané
už aj v zariadeniach paliatívnej starostlivosti pre deti i dospelých. A, samozrejme,
v čoraz väčšom počte nemocníc. A teraz
si predstavte, že vďaka nezodpovedným
dovolenkárom umierajúci človek či dieťa
nemôže prijímať návštevy, že za chorými
príbuznými nesmieme do nemocníc. Iba
pre niekoho ignorantný egoizmus a bohorovnosť. Štát urobil všetko možné, aby
nás, občanov, ochránil. Podnikateľom v
cestovnom ruchu sa snaží pomôcť, ale nie
tým zahraničným, do ktorých naši turisti
doslova lejú „záchranné peniaze“ od nás
všetkých. Bolo by to v poriadku, ak by sa

tá pomoc investovala na Slovensku. Nie
je to však v poriadku, ak nezodpovední
dovolenkári ohrozujú svoju vlastnú krajinu po návrate domov, komplikujú život
jej občanom v najemotívneších sférach a
čerpajú ďalšie zdroje zo slovenského štátneho rozpočtu na testy, karantény, liečenie v zdravotníckych zariadeniach a protiepidemiologické opatrenia. Lenže – tým
empatickým, pokorným, ohľaduplným
a predovšetkým rozumným sa nedá nič
iné, ako iba s povzdychom „poďakovať
sa“. A to s nádejou, že to hádam nebude
na jeseň či už o niekoľko týždňov až tak
zlé. Hoci to mohlo byť jednoducho a bez
väčších obmedzení celkom dobré. Keby...
Inak, mám takú otázku … Za čo a
načo našinci vlastne na tie dovolenky cestujú, ak im krachuje podnikanie, žiadajú
naň štátne podpory, čerpali štátne kompenzácie a ešte tri mesiace oddychovali,
lebo im stálo podnikanie?
Nemám na to odpoveď, iba
veľmi zlý pocit. Niekto si z
nás a zo štátu (a jeho, teda
našich peňazí) robí idiotov
a dojnú kravu...
So znechuteným
pozdravom

66-0126

Renomovaný český denník lidovky.
cz priniesol rozsiahlu informáciu tom,
že českí turisti, vracajúci sa z prvých
dovolenkových turnusov od mora do
ČR si privážajú naozaj neželaný suvenír – koronavírus.

0915 781 227

ZDRAVIE, ZAMESTNANIE
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Občianska
riadková
inzercia

NOVOZÁMOCKO
Redakcia:

Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA.Tel. 0908205521

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

03 BYTY / predaj

INZERCIA
Katarína Spisáková

04 BYTY / prenájom

0915 781 227

05 DOMY / predaj

Distribúcia:
Kristína Mlatecová 0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné

DISTRIBÚCIA (34.140 domácností)
párny týždeň:
Nové Zámky, Bánov, Komjatice,
Mojzesovo, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou,
Dvory nad Žitavou, Kmeťovo,
Maňa, Radava, Veľký Kýr

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ

+ nepárny týždeň:
Nové Zámky, Andovce, Bánov,
Komjatice, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou,
Bešeňov, Branovo, Komoča, Semerovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr

»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
»Predám satelitný komplet FREESAT bez mesaných
poplatkov, ročný poplatok
25EUR, Slovenské, české
a maďarské programy.
Montáž
zabezpečím.Tel.
0903122192
»Odveziem
nepotrebnú
práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192
»Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom
stave. Funkčná bez závady. Zabezpečím satelitný
príjem DIGI - DIGISPORT. Vybavenie zmluvy a montáž
dohodou.Tel. 0903122192

Ale inak uvidíte
uvidít
í e všetko
o
na vlastné oči.

Nové
Zámky

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

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

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

đŏbezpečne
ŏŏŏ*&)+ !.*!&Æ)%ŏ,.strojmi
đŏbezbolestne
ŏŏŏ2ŏ(+k8(*!&ŏ*!stézii
đ bezplatne
ŏŏŏzákr+'ŏ$r ŏzdrav+0*8ŏ,+%sťovňa

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»PREDÁM SLAMU 150CM PRIEMER 15E TEL:09059092233

11 HOBBY A ŠPORT

99-0118

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

Zbavíme vás
sivého zákalu.

Ponuka práce
pre vodičov VZV a operátorov
skladu (pickerov)

0915 781 227

kroje.

»55r.muž
hľadá
nu.0917049831

Práca v Nitre,
v 2-3 zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená
bezplatne.
Nástup ihneď.

LETÁKY

14 RÔZNE / iné

16 ZOZNAMKA

Nástupná základná mzda
pre vodičov VZV od 858 €,
pre pickerov 714 € +
bonusy do 15% + rôzne
príplatky + stravné lístky.

Info na 0948 430 727
0948 121 244
Job Impulse s.r.o.

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124
»Kúpim ľudové
0902708047

781200140

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

Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0915 781 227
e-mail: spisakova@regionpress.sk
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.

ZDRAVIE, ZAMESTNANIE, SLUŽBY

DUNAJSKOSTREDSKO
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Kamenárstvo
MONUMENT
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Palárikovo
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2

KONTAKT: 0905 328 814
721200124

Viac informácií na:
eshop.zenitsk.sk/akcia KOŠ: +421 46 5430 771 KOŠICE: +421 55 6254 006

CIA
R
E
Z
N
I 781 227
0915

NOVAPLAST

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 5-6 komorový proﬁl
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

-50%
na okná a
dvere

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

76-0005

ěƑă%

Zľava až do výšky -30% na vybrané
komôrkové dosky hrúbky 10mm

76-0038

Po 15 rokoch poctivej práce Vám ako prvovýroba
vieme dať bezkonkurenčné ceny náhrobných
kameňov. Ďalej ponúkame zlátenie,
dosekávanie písma, lampáše, betonáže a iné...

«[¤Ɖ®

RK Okná s.r.o

kvalita za rozumnú cenu

OK NO V P LNEJ VÝBAVE
TIENIACA TECHNIKA
47-020

NZ20-29 strana
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0905 383 034
34
rkokna@zoznam.sk

36-0083

iba za

333€

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZDRAVIE
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BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

Najčítanejšie regionálne noviny

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN
Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
07-0088

0950 266 604

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

♦

♦

92-0016

♦

www.hydinarskafarma.sk Ponúka

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499
99
9

CIA
R
E
Z
N
I
27
0915

781 2

36-0007

hydinárska farma topolnica (pri galante)
• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
ROZVOZ e
čím
• 1-14 dňové landerské húsatá
Zabezpe
• Mulard káčere na výkrm
krmivo pre nosnice,
• brojlerové kačice na výkrm rastová a znášková

Hyperurikémia
ako súčasť iných ochorení
V poslednom období sa sústredil záujem na hladinu kyseliny močovej, lebo
bol zistený priamy súvis aj s mnohými
inými ochoreniami:

ličkami. Jej zvýšenie v krvi je ukazovateľom možného obličkového ochorenia.

Terapia:
Základom liečby sú režimové opatreCukrovka – diabetes mellitus
nia. Nie nadarmo sa choroba nazýva choU diabetikov sa na zvýšení hladín môže robou bohatých alebo kráľov... Vyskytuje
spolupodielať zhoršené vylučovanie pri sa častejšie u obéznych mužov, ale to nepoškodení obličiek, ale aj zvýšený príjem musí byť pravidlo. Často sa vyskytuje po
purínov hlavne u obéznych diabetikov, kulinárskych hodoch, napríklad po zabípríjem alkoholu a fruktózy. Pri spoločnom jačkovej či divinovej oslave, najmä spojevýskyte vysokého krvného tlaku, hyper- nou s konzumáciou alkoholu. Ale ani to
tenzie a cukrovky, diabetu, sa vyskytuje nemusí byť pravidlom. U vnímavých ľudí
aj napríklad po šošovicovej omáčke, ale
až v 70 percentách prípadov.
zas ani to nemusí byť pravidlom. Niekedy
je spúšťačom stres. Niekedy je rozhodujúOchorenia srdca a ciev
Zvýšenie kyseliny močovej vedie ca dedičnosť. Často sa príčina ani nezistí.
k zvýšeniu rizika srdcového infarktu o 26
Pri každom podozrení
ozrení treba vyhľadať
percent. Hladina kyseliny močovej je aj lekára, ktorý vyšetrí
trí hladôležitým ukazovateľom srdcového zlyhá- dinu kyseliny močovej.
čovej.
reváKeďže často je sprevávania a jeho prognózy.
ukov
dzaná zvýšením tukov
Vysoký krvný tlak
enou
v krvi alebo zvýšenou
ak aj
So zvýšením kyseliny močovej stúpa aj hladinou cukru, tak
krvný tlak a naopak môže stúpnuť kyselina tie.
močová pri vyšších hodnotách krvného tlaku.
Ochorenie obličiek
Kyselina močová súvisí s filtráciou ob-

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Výročia a udalosti
spadol na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne počas búrky
hlavný stan. Jeden človek zomrel a viac ako 50 ľudí bolo zranených.

18. júla 2009

Neubližovať veľkým,
no pomôcť malým
„Návštevy priamo vo výrobe sú obrazom dvoch svetov, ktoré charakterizujú slovenský vidiek. Potvrdzujú sa
tak počas nich moje slová - „nebudem
bojovať proti veľkým, ale udržím ich
produkčný potenciál a urobím maximum preto aby sa pomohlo malým,
stredným a rodinným farmám“.
PVOD Kočín patrí medzi úspešne
poľnohospodárske družstva, s takmer
900 dojnicami a ročnou produkciou viac
ako 15 000 odstavčiat. Pri výmere 1 300
ha, môžeme zaradiť PVOD Kočín, medzi
podniky s vysokou intenzitou poľnohospodárskej produkcie. Ich mlieko kupujú
aj Talianski producenti syrov a rastlinná
produkcia sotva stačí na výkrm zvierat.
Zaťaženosťou pracovníkov na 100 ha PVP
sa zaradili v zamestnanosti medzi úspešný priemer EÚ.
SHR Mareka Krajčoviča z Voderad
poznajú skôr lokálni kupujúci pod značkou „Šťavička“. Mladá rodina, plná chuti
do pestovania ovocia a vlastnej produkcie, zažila za posledné roky obdobie
sklamania. Nepochodili pri projektových
podporách a plány im krížili jarné mrazy a krupobitia. Ich produkčná plocha
50 ha sa každoročne zmenšuje a nádej
na ekonomickú stabilitu vkladajú do
produkcie bio štiav z vlastnej produkcie
a novootvorenej kaviarne s predajom
zmrzliny. Ich najväčším problémom v

NZ20-29 strana

4

súčasnosti je však byrokratický aparát
štátnych kontrolných orgánov a ich neochota komunikovať a podporovať rodinné firmy.“
MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda
Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a
životné prostredie
Pozn. red.: Potrebu znížiť byrokraciou
prízvukoval aj štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Martin Fecko.
„Každý, kto to so zveľaďovaním svojho
kraja myslí dobre a záleží mu na tom, kde
bude žiť, má dvere na ministerstvo otvorené. Je však potrebné znížiť byrokratické
zaťaženie,“ povedal na stretnutí v Turej
Lúke. Martin Fecko prítomných ubezpečil, že vláda podporí obnovu a zachovanie tradičných systémov hospodárenia na
lazoch, kopaniciach čištáloch. Podporí
tiež rozvoj agroturistiky, rybárstva a zároveň zachovanie pôvodného slovenského
genofondu v poľnohospodárskej výrobe.

» red

SLUŽBY, FIRMÁM

DUNAJSKOSTREDSKO
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

020
7. 2
31.

splátky od 149 €

splátky od 98 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%

VYHRAJTE 400 €
63-0045

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

0948 787 777 | www.balkona.eu

Súkromná bezpečnostná služba
20 ROČNÁ SKÚSENOSŤ • PROFESIONALITA • SPOKOJNOSŤ • KOREKTNOSŤ • PRIJATEĽNÉ CENY

24 NON-STOP OCHRANA MAJETKU napojený na PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY
Obráťte sa na nás. Ponúkame pocit istoty a bezpečia.
Garantujeme Vám, že sa stanete aj Vy naším ďalším spokojným zákazníkom!
Štúrovo, Nové Zámky, Hurbanovo, Šurany a okolie
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59-0172

SBS EuroSecurity s.r.o., +421 908 588 903, www.eurosecurity.sk
7
1

6
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Slovensko má mnohé „naj“,
vyberáme z nich

Najstaršia detská hračka v Európe

Je to vozík z bronzovej doby (1600
rokov pr. Kr.) z Nižnej Myšle. V zbierkovom fonde tamojšej expozície sa doposiaľ nachádza približne dvetisíc nádob,
päťtisíc rozličných predmetov denného
užívania z bronzu, kameňa i kostí, ale
tiež niekoľko ton črepov a kostry obyvateľov z doby bronzovej. Veľká časť z toho
je uložená v depozitároch, múzeum plánuje postupne vystaviť čo najviac nálezov. Už teraz však zaujme napríklad 3
400 rokov starý rituálny chlieb, alebo
spomínaná rovnako stará detská hračka, pravdepodobne najstaršia na svete,
ktorou je malý hlinený vozík.

Najstarší kostol v strednej Európe

Považuje sa zaň Kostol sv. Margity
Antiochijskej v Kopčanoch (z obdobia
Veľkej Moravy).Prvá zmienka o ňom je
z roku 1392. Jeho najstaršia stavebná
fáza je datovaná do 9. – 10 storočia,

vďaka čomu patrí k najstarším stojacim stavbám na Slovensku a medzi
kostoly s možným veľkomoravským
pôvodom.

Najstaršie kresby

Nájdeme ich v Posvätnej chodbe jaskyne Domica (6 000 rokov). Podrobnejší
prieskum ukázal, že maľby boli vytvorené uhľom a nachádzajú sa len na jednom mieste, vo výške asi 60 centimetrov
nad dnom chodby. Tri tesne susediace
obrazce však na prvý pohľad nepripomínajú nič z reálneho sveta, možno
len s výnimkou abstraktného umenia.
Ide o veľmi zložité geometrické vzory, v
ktorých sa prakticky nenachádzajú oblé
či kruhové tvary. Všetky línie na seba
nadväzujú v ostrých uhloch a často sa
vedľa seba niekoľkonásobne opakujú. V
najväčšom z obrazcov je zreteľne vymedzený priestor, ktorý obsahuje hrubou
čiarou zvýraznený kríž (alebo zjednodušenú ľudskú postavu).

Foto: Kresby v jaskyni Domica

s husitmi. No nestal sa slávnym len na
čele svojho čierneho pluku v bitkách s
bratríkmi, Nemcami či Turkami. Kráľa
a jeho taliansku manželku považovali
doboví pozorovatelia za mimoriadne
vzdelaných. V roku 1467 založili vôbec
prvú univerzitu na Slovensku. Často
uvádzaný dátum 1465 nie je správny
– vtedy len kráľ vyslal posolstvo k páNajstaršia univerzita
Je ňou Academia Istropolitana v pežovi s požiadavkou. Málokto vie, že
Bratislave (1465). Kráľa Mateja z huňa- Academia Istropolitana má nesprávny
dyovského rodu dodnes obostierajú le- názov – pôvodný názov znel Universitagendy, pretože za jeho vlády sa Uhorsko tis Istropolitana, čiže Univerzita v Meste
pozviechalo z ťažkej minulosti a vojen na Dunaji.

Najväčší Betlehem

Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej
vytvoril majster Jozef Pekara, ktorý začal na tomto diele pracovať v roku 1980.
Narodil sa 15.6.1920 v Borskom Petre,
býval v osade Šuja pri Rajci a neskôr
v Rajeckých Tepliciach, kde 5.1.2005
zomrel. Betlehem vznikal pätnásť rokov
a je umiestnený v Dome Božieho milosrdenstva ( používa sa však aj pomenovanie Dom Božieho narodenia) v Rajeckej
Lesnej. Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie, ale aj dejiny
slovenského národa.
ib

33-0058

Najvyšší vrch - Gerlachovský štít vo
Vysokých Tatrách (2 655 m n. m.),
najnižšie položené miesto - Klin
nad Bodrogom (94.3 m n. m.), ale
bo najdlhšia rieka tečúca na území
Slovenska -Váh. To však nie je všetko – pozrite si niektoré ďalšie „naj“.
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NOVOZÁMOCKO-KOMÁRŇANSKO
Katarína Spišáková
e-mail: spisakova@regionpress.sk / tel.: 0915 781 227
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0090

85 0428

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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