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SEZÓNNE
ZĽAVY

ZASKLENIE BALKÓNOV
ZIMNÉ ZÁHRADY

MASTER GROUP s.r.o.

TERASY  PRÍSTREŠKY

www.mgroupsro.sk
0915 927 993    0940 707 621

za bezkonkurenčnú cenu!

S nami sa na cene dohodnete!
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e-mail: info@xamex.sk
tel. č.: +421 949 005 004

www.xamex.sk

XAMEX s.r.o
Firma

VÝVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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PREPICHY
        POD CESTY

62
-0

05
6PONÚKNITE

Kúpim chatu na DOMAŠI
platba v hotovosti.
0917 830 888
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ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ

PRÁCE

0907 572 001
minibagrom
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CHCETE MENIŤ OKNÁ?

ŽALÚZIE
interiérové, exterierové

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

SIETE PROTI HMYZU
pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ROLETKY
látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

UNITERMONT
Kukorelliho 60, HUMENNÉ

(oproti Mestskému úradu)

0915  856  447
unitermont@gmail.com

za NAJLEPŠIE CENY !
TIENIACA TECHNIKATIENIACA TECHNIKA

Overená kvalita
od  Slovenských výrobcov

Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie

Odborná montáž

Overená kvalita
od  Slovenských výrobcov

Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie

Odborná montáž

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

GARANTUJEME najnižšie ceny! Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie, rozdiel Vám vrátime.

     Využite
JESENNÉ ZĽAVY!
     Využite
JESENNÉ ZĽAVY! Ponúkame len

SLOVENSKÉ OKNÁ!
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Pred týždňom sa zrazu všetko zme-
nilo. Najprv to vyzeralo tak, že ešte 
aj počas Vianoc budeme sedieť v do-
mácom väzení a na polnočnú bude-
me smieť iba ak čučať do televízora, 
zrazu bolo všetko inak.

Milí čitatelia, možno aj v čase, keď 
čítate túto informáciu, je zas všetko 
inak, zmeny nabrali také tempo, že sa 
všetko mení niekedy aj dvakrát za deň. 
V každom prípade však uverejňujeme 
tie fakty, ktoré platili v čase našej uzá-
vierky.

Múzeá, galérie a knižnice sa náv-
števníkom opäť otvoria v stredu 18. no-
vembra 2020. Keďže sa na ne vzťahujú 
opatrenia Úradu verejného zdravotníc-
tva platné pre prevádzky, tak platí, že 
počet ich návštevníkov v jednom oka-
mihu nesmie presiahnuť koncentráciu 
jeden návštevník na 15 m2.

Kostoly, divadlá, kiná, fitness a 
plavárne by mali byť od pondelka otvo-
rené, ale s obmedzenou kapacitou. Roz-
behnú sa aj nižšie ligové súťaže v hokeji 
a futbale. Nápady premiéra Igora Mato-
viča odsúhlasila pandemická komisia. 
Opozícia žiadala, aby bol zrušený aj 
zákaz zhromažďovania a aby dostali 
možnosť otvoriť aj ďalšie prevádzky. 
Najmä – reálnu ekonomickú možnosť. 
Ťažko si totiž predstaviť, že napríklad 
plavárne uživí šesť návštevníkov za 
dve hodiny.

Kostoly, divadlá a kiná majú byť 

otvorené s polovičnou kapacitou, fit-
ness a plavárne – už sme spomenuli -  
sú pre šiestich ľudí. Hrať sa má Sloven-
ská hokejová liga a 1. futbalová liga, 
zatiaľ bez divákov, ohlásil premiér na 
sociálnej sieti.

Konferencia biskupov Slovenska 
uvítala správu o otvorení kostolov. 
„Ak sa to potvrdí, budeme veľmi radi, 
že dôjde k čiastočnému uvoľneniu. Pre 
veriacich je v náročných časoch naozaj 
dôležitá možnosť prijímať sviatosti pre 
duchovnú posilu,“ reagoval hovorca 
KBS Martin Kramara. Doplnil, že v 
platnosti ostane dišpenz od povinnosti 
účasti na bohoslužbách i výzva pre se-
niorov, chorých a rizikové skupiny, aby 
s návštevami bohoslužieb počkali. Vy-
dané bude podľa jeho slov aj dôrazné 
upozornenie pre kňazov a veriacich, že 
stále platia prísne hygienické pravidlá.

Chaos, ale dobre

» red

Vykurovacia sezóna sa naplno rozbie-
ha. Najvyšší čas splniť si povinnosti v 
oblasti bezpečnosti komínov a dymo-
vodov.

Tá je jednoznačná - spoň raz za 12 
mesiacov účinnejšie predchádzať po-
žiarom. Povinnosť sa týka fyzických, 
právnických osôb a podnikateľov. 
Dôvodom je nárast počtu požiarov za 
posledných desať rokov, ktoré súviseli 
s nedostatkami pri prevádzke palivo-
vých spotrebičov a používaní komínov 
a dymovodov. Za nesplnenie tejto po-
vinnosti (okrem prípadných škôd na 
majetku, respektíve, v horšom prípade 
aj na zdraví)hrozí fyzickým osobám 
pokuta do 99 eur, právnickým osobám 
a podnikateľom do 16.596 eur.

Kontrolu komínov osobou s odbor-
nou spôsobilosťou sú právnická osoba 
a fyzická osoba povinné  zabezpečiť 
každoročne. Mnohí sa možno pamätá-
te na časy, keď po čistení komína vydal 
kominár potvrdenku, ktorá bola pre 
vás potvrdením, že kontrola bola vy-
konaná. Dnes to však už nestačí. Vašim 
dokladom je revízna správa, ktorá je 
oveľa podrobnejšia a obsahuje okrem 
iného meno a priezvisko kominára aj 
majiteľov objektu, ďalej popísané ne-
dostatky zistené a odstránené na mies-
te, aj nedostatky, ktorých odstránenie 
bolo dočasne odložené.

Nesmie chýbať ani popis špecifík 
čistenej spalinovej cesty. Opäť mno-

hí majitelia budov nadávajú, že ide o 
zbytočnú byrokraciu, no nie je to tak. 
Vzhľadom k slovenskej povahe sa ne-
môžeme čudovať, že predtým si niek-
torí ľudia často nechali vypísať potvr-
denku, bez toho, aby k nejakej kontrole 
došlo. Stačilo posunúť nenápadnú obá-
ločku do správnych rúk.

Dnes to už takto nefunguje. A je to 
pre dobro všetkých. Ak nemáte vypl-
nenú revíznu správu, poisťovňa sa v 
prípade škôd spôsobených požiarom s 
vami nebude ani len baviť. Ak doklad 
o kontrole stratíme, alebo pri požiari 
zhorí, je možné ho dohľadať u komi-
nára, ktorý by si mal archivovať kópiu. 
Ak zistia hasiči po požiari, že kominár 
prehliadol nejakú závadu, ponesie za 
škody zodpovednosť on. Správa o re-
vízii platí jeden rok odo dňa, kedy sa 
kontrola uskutočnila.

Ak ste náhodou nestihli či zabudli

» red
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POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

tel.: 0915 880 808

NOVÁ
NÍZKE
KOLEKCIA POSTELÍ

UVÁDZACIE CENY

AKCIA PLATÍ DO 31.10.2020
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Vihorlatská 4, Michalovce      056 688 3357 / 0948 956 600      www.artiumstromceky.sk
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ELEKTROINŠTALAČNÉ

PRÁCE

ELEKTRICKÉ REVÍZIE

ELEKTROINŠTALAČN
PRÁCE

ELEKTRICKÉ REVÍZIE

30 ROKOV NA TRHU

390 EUR
1090 EUR

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ, 
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!
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PÍLENIE A OREZÁVANIE
RIZIKOVÝCH STROMOV
ohrozujúcich majetok a zdravie. S postupným 

Ponúkame aj orez orechov
Kontakt: 0915 926 755
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00948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

V predstihu o minulosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

To zvláštne výročie 17. novembra je za 
nami. Vo chvíli, keď sa k vám noviny do-
stávajú, minimálne tri dni.

A vo chvíli, keď vzniká tento úvodník, asi 
tak tri dni pred. Štátny sviatok 17. novembra 
sme sprostredkovane cez našich zákonodar-
cov nazvali Deň boja za slobodu a demokra-
ciu. Papier znesie veľa. Aj taký názov. Aj to, 
že zaň hlasovali aj ideovo tí istí, ktorí v roku 
1989 na ľudí, ktorí išli skutočne vyjadriť od-
hodlanie vybojovať slobodu a demokraciu, 
posielali políciu. Aj to znesie, že ich potom-
kovia (dokonca neraz aj oni sami, tí istí) sú 
dnes na lukratívnych štátnych pozíciách, 
majú vlastné politické strany, zastupujú 
nás na našich zahraničných veľvyslanec-
tvách, vyhadzujú nás z našich celoživotných 
zamestnaní, sedia v parlamente a určujú 
nám, ako si vlastne tú slobodu a demokraciu 
máme zariadiť tak, aby sme im dali pokoj 
na ich biznis. A nerušili ich pri ňom. Pred 
tridsiatimi rokmi sme si sľúbili lásku a vy-
držať. Z lásky sa stala nenávisť každého voči 
každému a všetkých proti všetkým a vydržať 
už nemá chuť nikto, pretože každý trošku 
súdny človek za sebou vidí tých tridsať rokov 
„vydržania“ a ich praktický výsledok pre 
jeho život. Pre všeobecnú slobodu a demok-
raciu sa toho udialo veľmi málo. Že zmizol 
ostnatý drôt pri Devíne? Mám ho ešte kúsok 

doma, ani nie na pamiatku, skôr na výstra-
hu. Koľko takých plotov sme vybudovali v 
našej spoločnosti? A napustili ich elektrikou 
nenávisti, zla, podvodov, zlodejín, bezcit-
nosti? Povýšenectva, opovrhovania inými, 
kastovania sa?

Oslavovať nenávisť? Pripomínať si deň, 
keď sme dúfali, že raz budeme žiť slušne? 
Nie, slovo slušne neznamená nič v podobe 
hmotného dostatku. Slušne je proste sluš-
ne. Žiť, ako sa na kresťana sluší, to však už 
vôbec nebudem rozvíjať, pretože mnohí, 
ktorí sa hlasno bijú do pŕs, akí oni sú kres-
ťania, sú iba zlodeji, fanatici, podvodníci 
a doslova zlí, spoločnosti škodiaci ľudia. 
Mnohí, nie všetci, aby bolo jasné. Našťastie, 
ešte nie všetci. A netýka sa to iba kresťanov. 
Ja som si požičal iba slovníkový výklad slo-
va slušný, žiť slušne.

A všimnite si, prosím, ani raz som v 
tomto úvodníku nespomenul slovo pan-
démia. Spravím to až teraz – 
pripomenuli sme si na Slo-
vensku pandémiu zla, nič 
viac, nič menej. A tá so 17. 
novembrom naozaj nemá nič 
spoločné.

Možno raz – do-
vtedy – veľa šťastia 
vám želá
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u nás si nemusíte 
vyberať medzi

Brokolica

Kávové kapsuly
Dolce Gusto 
• rôzne druhy

319
-40%

cena za 1 kg

5.39

Kuracie
prsné
rezne

Jubilejná
• rôzne druhy

399
Supercena

(1 kus = 0,25)

16 kusov

119
Supercena

cena za 100 g

Losos divý
• voľne lovený

Označenie MSC zaručuje využitie rybárskych 
metód, pri ktorych sa dbá na trvalo udržateľný
rybolov a sú šetrné k životnému prostrediu.

spracované naspracované naspracované naspracované na

odchované v

Hubert
de Luxe 
• doux/rosé

077

-40%

(1 kg = 3,08)

250 g

1.29**

Tvaroh
hrudkovitý  
• jemný

379
-43%

(1 l = 5,05)

0,75 l

6.69*

069

-46%

(1 kg = 1,38)

500 g balenie

1.29

OD PONDELKA 23. 11.

079

-43%
kg

1.39

Pinova
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OD PONDELKA
23. NOVEMBRA

149
-31%

(1 kg = 3,73)

400 g balenie

2.19

Koktejlové
paradajky

káva

699

Supercena
0,7 l

Jubilejná
• rôzne druhy

129
15 kusov

16 kusov

Gél na pranie 
• rôzne druhy
• v ponuke aj Prací prášok 

7 kg za 9,99 €

999

100 praní

(1 l = 2,00/

5 l

159
-46%

(1 kg = 0,32)

5 kg balenie

2.99

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

40 % 
alkoholu

059

-33%

(1 l = 1,18)

0,5 l

0.89

Radler  
• rôzne druhy

044

-32%

(1 l =  0,88)

0.65

Velkopopovický
Kozel
• svetlé výčapné pivo

099

-50%

(1 kg =  3,30)

300 g

1.99

Vajcia „M“

Konzumné zemiaky neskoré
• var�ý typ B – pr�lohové

balenie
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Mzda je pre všetky pozície 10,15 Eur 

VIDOSA S.R.O. 
Pri štepnici 1, 085 01 Bardejov

               
PRÍJME DO NEMECKA

Kontakt: 0948 297 908 I  0948 443 426 I 0948 464 487 I 0948 231 273   

61
_0
01
5

e-mail: vidosasro@gmail.com

PONUKA PRÁCE V ČR

OBSLUHA VZV
SUPER PLATOVÉ PODMIENKY 
S UBYTOVANÍM
VEĽMI DOBRÁ PRÁCA 
V MESTE BRANDYS NAD LABEM

0800 500 091BEZPLATNÁ LINKA
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ZABEZPEČÍME A ZAPLATÍME VÁM 

COVID  TEST

Počet pozitívne testovaných pacientov 
na Covid-19 na Slovensku každým dňom 
pribúda. Ak aj Vám prišiel pozitívny vý-
sledok testu, nezúfajte. Prinášame rady 
odborníka, ako ochorenie zvládnuť.

Možnosti liečby priblížil a cenné rady 
nám poskytol Milan Kulkovský, primár 
interného oddelenia Nemocnice s polikli-
nikou v Považskej Bystrici.

Podľa jeho slov je možné ľudí s ocho-
rením Covid-19 rozdeliť do troch skupín. 
Prvou z nich sú bezpríznakoví pacienti. 
Druhou skupinou sú mierne príznakoví 
ľudia, teda tí, ktorí ochorenie pociťujú, 
no nemusia byť hospitalizovaní. Tretiu 
skupinu tvoria ťažko príznakoví pacienti, 
ktorých stav vyžaduje hospitalizáciu. „Ak 
ide o prvú skupinu pacientov, u nich lieč-
ba nie je potrebná a je postačujúce zame-
rať sa na podporu imunity. Tretia skupina 
patrí do rúk odborníkov. V prípade ľudí 
patriacich do druhej skupiny, teda tých, 
ktorý sa liečia doma, spočíva liečba pre-
dovšetkým v ovplyvňovaní a zmierňovaní 
príznakov ochorenia,“ objasňuje primár a 
ponúka nasledovné rady:

Horúčka:
Pri nižších teplotách nie je podľa jeho 

slov podávanie antipyretík, teda liekov 
proti horúčke, potrebné. „Po liekoch sia-

hame pri výstupe teploty nad 38°Celzia. V 
doporučených dávkach môžete užívať Pa-
ralen, prípadne Novalgin. Vhodný je tiež 
Ibuprofen, ale pozor by si naň mali dávať 
ľudia s ochorením žalúdka, pretože jeho 
časté používanie môže skončiť krvácajú-
cim vredom. Nezabúdajte ani na “babské 
recepty” a v prípade vysokej horúčky apli-
kujte zábaly,“ odporúča lekár.

Kašeľ:
Ak Vás potrápi kašeľ, ktorý je prevažne 

suchý, dráždivý, siahnuť môžete po voľno-
predajných liekoch. O ich výbere sa po-
raďte s lekárnikom. „Vo všeobecnosti ale 
platí, že zázraky nemôžete čakať okamži-
te,“ prízvukuje odborník.

Podpora imunity
Dôležité je v tomto období podporiť 

imunitu. „Zvýšený príjem vitamínov 
všetkých písmen z vitamínovej abecedy 
neuškodí. V lekárni vám iste poradia pri 
kúpe mnohých imunopodporných pro-
striedkov. Nezabudnite na vitamín C, D a 
tiež selén a zinok,“ pripomína primár.

Dostatok tekutín:
Horúčka, strata chuti, vyšší vek spoje-

ný s absenciou pociťovania smädu môžu 
viesť k dehydratácii organizmu. „Dehy-
dratácia zabíja. Pite veľa tekutín. Vhodná 
je čistá voda, čaje, občas minerálky, po-

lievky, vývary. Starší ľudia smäd nepoci-
ťujú, aby ste si boli istí, že prijali dostatok 
tekutín, nechajte im pri lôžku fľašku a sle-
dujte, či z nej ubúda. Núkajte im tekutiny 
radšej v menších množstvách a častejšie. 
Pomôcť môžu aj fľašky určené pre kojen-
cov, so slamkou,“ radí odborník.

Kľudový režim:
To, čo platí pri chrípke, pomôže podľa 

primára Kulkovského aj pri ochorení Co-
vid-19. „Ochorenie treba vyležať. Uvoľnite 
sa, ľahnite si. Upratovanie, rúbanie dreva 
a všetko ďalšie počká a s nevyhnutnými 
prácami vám iste niekto pomôže. Ak aj 
nie, svet sa nezrúti,“ upozorňuje lekár.

Psychická pohoda:
„Myslite skôr na pozitívne veci, čítajte, 

smejte sa, rozprávajte sa. Žite. Dodržujte 
R-O-R, teda známe rúško - odstup - ruky. Ak 
môžete, podporte tých, ktorých činnosť je 
obmedzená. Ak si to môžete dovoliť, naku-
pujte, pokiaľ je to možné, cez internet. Píšte 
básne, romantické poviedky, nahrávajte 
videá, hovorte vtipy, vymyslite podcasty, 
menej sa venujte správam a politike, viac 
tvorivým činnostiam,“ vyratúva odborník.

Rada na záver
„Ak sa cítite veľmi zle, ťažko sa vám 

dýcha, máte vyčerpávajúce horúčky, ktoré 
nedokážete stlmiť, odovzdajte sa radšej do 
rúk odborníkov. Nie každé vyšetrenie le-
károm a prípadne i na urgentnom príjme 
musí skončiť hospitalizáciou,“ uzatvára 
primár Milan Kulkovský.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Ochorenie vyležte, zvýšte príjem vitamínov, oddychujte, tvorte

Odborník radí ako zvládnuť Covid-19 doma

ZDRAVIENajčítanejšie regionálne noviny

Počas liečby dodržiavajte kľudový režim.                 zdroj foto Engin Akyurt pixabay

Rastislav HUDÁK
revízny technik
ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY EL. ZARIADENÍ 
A BLESKOZVODY, BEZ OBMEDZENIA NAPÄTIA TRIEDA B, 

TEL,/FAX:
MOBIL: EMAIL:
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PREPRAVA NA LETISKÁ
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_0+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk

TIP na výlet

Zemplínska Šírava
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, recepcia@aii.sk
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AUTOSERVIS

PNEUSERVIS

PIESKOVANIE

RM - Car Servis. s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov
0948 204 570   I   rm.car.servis@atlas.sk

RM Car Servis
ANTIKORÓZNE CENTRUM
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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
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KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
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PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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LM-Genim s.r.o.,
Dr.Tyrše 704 , Lázně Bohdaneč

Príjme na prácu v Českej republike 

ŽENY na pozície:

Montážny pracovník 
vo výrobe:

- obsluha jednoduchých strojov a zariadení
- montážna a kontrolná činnosť

- mzda 900 EUR v čistom / mesačne
- ubytovanie a doprava zdarma

- turnusová práca
- dlhodobá práca

- možnosť nadčasov

PRÍJME NA PRÁCU 
V ČR MUŽOV NA POZÍCIU:

Vodič VZV:
- potrebné skúsenosti s VZV

- pri neplatnom preukaze VZV možnosť 
obnoviť preukaz na náklady firmy

- mzda 1000 EUR v čistom / mesačne
- ubytovanie a doprava zdarma

- turnusová práca
- dlhodobá práca

- možnosť nadčasov

0948 373 834
0948 520 474

lmgenim@gmail.com
Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 

Bardejov, 4.poschodie č.d. 404 
 (Internát SOU strojárske)
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ponúka dlhodobú prácu na TPP a živnosť
pre jednotlivcov a partie v Prefách

KONTAKT:  0905 902 180   •   0905 655 360
                           work@iwin.sk   •   praca@iwin.sk

iwin
services spol. s r.o.

Firma IWIN SERVICES spol. s r.o.
Budovateľská 1285
093 01 Vranov nad Topľou

Mzda: TPP 600 - 1.000 € v čistom mesačne, Živnosť 5 – 6 €/h

Mzda: TPP 600 - 1.000 € v čistom mesačne, Živnosť 5 – 6 €/h

Taktiež ponúkame prácu pre zlievarenské profesie:
odlievač, palič, tavič, brusič, lakovač, formovač, žeriavnik, jadrár, zlievarenský robotník

ŽELEZIAR, TESÁR, BETONÁR,
ZÁMOČNÍK, ŽERIAVNIK

ŽELEZIAR, TESÁR, BETONÁR,
ZÁMOČNÍK, ŽERIAVNIK

(prevádzky Sereď, Sučany, Senec, Kysak) v nasledovných profesiách:

Poskytujeme: týždenné zálohy, ubytovanie, dopravu, OOPP hradí firma

Ponuka pre ženy a absolventov – jednoduchá práca vo výrobe, zaškolíme priamo na pracovisku
Mzda: od 650 € v čistom mesačne

PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV 
HLUK /ČR

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

+421 908 914 180
KONTAKT

85
_0
80
6

ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 11. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
splátky od 98 €
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�CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV

100% ZÁRUKA KVALITY

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

ROZVOZ HYDINY K VÁM

ZDRAVÉ VIANOCE

MORKY
HUSI

HUSOKAČKY
KAČKY

KOHÚTY
SLIEPKY, KURČATÁ

0902 466 448, 0902 606 436
Pondelok – Piatok 9.00 – 14.00 h
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