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Týždenne do 27 450 domácností
predaj - montáž - servis
Predajňa: Nádražná ul., Malacky

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

PÁNSKA KONFEKCIA

BluEvo
BluEvolution
82 mm

Ďakujeme našim zákazníkom za prejavenú
dôveru a prajeme pokojné prežitie vianočných
sviatkov a šťastný nový rok.
SOBOTA
NEDEĽA

0911 690 217
0905 690 217
10-0009

datom@datom.sk
www.datom.sk

• pánske obleky • saká • nohavice • košele • viazanky
• kabáty • bundy • svetre • polokošele • tričká • rifle

otvorené
do 18.00

Záhorácka 29 (oproti dolnému kostolu), MA / po-pia: 9-18, so: 9-12, obed: 13-14

KÚRENIE
CHLADENIE

10-0018

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

aj na splátky

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

•predaj
0910 111 100 / 0905 744 062 •montáž
•servis
www.klimatizacia.info

ČISTENIE

PREDAJ KRMÍV PRE VŠETKY ZVIERATÁ
PREDAJ SENA A SLAMY
PREDAJ VŠETKÝCH DRUHOV OBILNÍN
MALACKY, Kozia 46/B

KANALIZÁCIE

0917 568 470

VÝVOZ ŽÚMP

ing. kubaška

NOVINKA

WWW.IRG.SK

MALACKY - Jána Hollého 1, za kinom
Po-So: 9-19, Ne: 10-19

PROJEKCIA
RODINNÝCH
DOMOV

PREDAJ KÚPA
A PRENÁJOM
NEHNUTEĽNOSTÍ

STAVEBNÝ
INŽINIERING

STAVEBNÉ PRÁCE
A REKONŠTRUKCIE
NA KĽÚČ

PRÁVNE
SLUŽBY

FINANČNÉ
PORADENSTVO

ZNALECKÉ
POSUDKY

GEODETICKÉ
PRÁCE

16-0122

0908 437 079

aj so seb

10-0215

0948 525 394

16-0030

www.krtkozahorie.sk

• čistenie kožených
sedačiek

Sudové
é
vé
ov
šo
a fľaš
víno
od 1,10

VARENÉ
VÍNOou

• upratovanie

0915 879 349

OTVORENÉ:

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00

10-0031

16-0047

ROZVOZ ZDARMA!

52-0009-1

NOVÝ
NEMECKÝ
PROFIL

94-0162

Najlepší výber KOTLOV
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Vážení spoluobčania,
aj v týchto ťažkých časoch vám želám pokojné
a pekné Vianoce. Všetci prežívame náročné
obdobie. Pandémia nám výrazne sťažila životy.
Aj teraz, počas Vianoc, sa menej stretávame
a sviatky trávime doma v kruhu najbližšej rodiny.

ČAS NA
É
VIANOČNÉ
DARČEKY

Veľmi si želám, aby bol pre nás všetkých budúci rok
výrazne lepší, aby pominul strach o zdravie, aby sa
naše životy postupne vrátili do normálnych koľají.

Do nového roku
2021 vám želám
veľa zdravia,
šťastia a Božieho
požehnania.
» Tomáš Drucker

33-0086
32-0089

Malacky

Stupava

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

PIZZÉRIA ŽABA
KOSTOLIŠTE 67

VARÍME PRE FIRMY // CENA DOHODOU
CENA

3.00
EUR

CIGÁNSKE
PEČIENKY
KURACIE
BRAVČOVÉ KARÉ
KRKOVIČKA

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

Ďakujeme Vám
za spoluprácu v uplynulom
roku a do nového roka
Vám želáme veľa šťastia,
zdravia, osobných
a pracovných úspechov.

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

KAŽDÚ SOBOTU
MENU

NA ROZVOZ

MALACKY, BREZOVÁ 2

už od 8.00 hod.

časť Padzelek
0911 914 813
predajna@metiron.sk

OD 3 KS ROZVOZ ZDARMA
MA

4.45 PIZZA

www.metiron.sk

EUR

OBJEDNÁVKY /// 0
0903 26
262
62 51
515
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Po - Pia: 7.30 - 18.00, So: 7.30 - 13.00
10-0300

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

16-0105

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

Minulým, terajším
aj budúcim zákazníkom
prajeme príjemné
vianočné sviatky
a šťastný nový rok 2021.

SLUŽBY

MALACKO

3

ZLATNÍCTVO EBNER
Sasinkova 5377, Malacky
www.ebner-klenotnik.eu
0903 434 192, 0903 431 134,
0918 785 459

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia vý
roba
NAJ lacnejší serv
is
NAJ krajšie šper
ky
NAJ rýchlejšie op
ravy
NAJ dlhšie na trh
u

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK
Kvalitná a nadčasová nemecká bižutéria Cour de Lion
Výroba šperkov najmodernejšou 3D technológiou
Opravy, výkup zlata a výmena šperkov za zlomky
Talianske bižutérne šperky z kože a Svarowski kameňmi Cango & Rinaldi
Poradenstvo v oblasti šperkov

Všetkým našim zákazníkom, ktorí nás celý rok
navštevovali a podporovali, srdečne ďakujeme
a prajeme krásne, pokojné, štedré vianočné sviatky
a v novom roku 2021 pevné zdravie a veľa úspechov.

10-0301

Renáta a Fridrich EBNER

DA
R

ČE

K

K

N

ÁK

UP

Whirlpool FFB 9448 BV CS

U

Beko RCSA 270 K30XP
A++
Led osvetlenie

Bežná cena
410€

Bežn cena
Bežná
320€
32

Naša
Naš
a cena

Naša
Naš
a cena

349€

269€
26

Všetky značky spotrebičov dostupných na trhu za naj ceny
Spotrebiče 2. triedy až o 1/2 zľavnené ako bežná cena
(výstavné a predvádzacie modely alebo kusy s malou estetickou vadou so zľavou)

Naceníme akýkoľvek váš výber spotrebičov 1. triedy
Darček ku každému nákupu: Vitamíny a dezinfekcia v hodnote 20eur

+421 940 600 115

info@zlavnenespotrebice.sk
www.zlavnenespotrebice.sk
10-267

Pezinská 18,
901 01 Malacky(oproti Píle)
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Dňa 9. I. 2021
uplynie 7. výročie, čo nás
opustil náš
drahý manžel,
otecko, dedko
pán Milan Moravčík z Kostolišťa rodák z Jakubova. S
láskou spomína manželka
Terka, syn Milanko s rodinou, syn Ivanko s rodinou
a ostatná rodina. Za tichú
spomienku ďakuje celá
rodina.

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

16-0336

S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manželka Anna,
syn Jozef, dcéry Zdenka a Anna s rodinami.
Kto ste ho poznali a mali radi, prosíme, venujte mu tichú
spomienku spolu s nami.

S láskou a úctou spomína dcéra Boženka.
adrian.hurban@centrum.sk

S láskou spomína manželka Pavla,
synovia Jozef a Roman.
Neodišiel si, len si sa vzdialil.

16-0018

» montáž plávajúcej
podlahy
» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

Dňa 28. 12. 2020 si pripomenieme
15. výročie, čo nás nečakane opustil
náš drahý manžel, tatko, starký
JOZEF ŠELC z Malaciek.

IVANA JURKOVIČA

Dám do prenájmu

kanceláriu 21 m2
s parkovacím miestom

MA, Nádražná ul.
Tel. 0905 619 360

Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je
nákladná váha a železničná vlečka.

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

maliarske
a natieračské práce

10-0279

Dňa 20. 12. 2020 si pripomenieme
nedožité 77. narodeniny
nášho manžela, otca, deda
z Malaciek.
S láskou a úctou spomínajú manželka
Marta, syn Ivan s rodinou, dcéra Jana,
vnučka Emmka, pravnuk Adamko
a rod. Gajarová. Dedo, chýbaš nám.

0908 857 304

Dlho si trpel,
s chorobou zápasil,
odišiel si potichúčky,
bez slova rozlúčky.
Hoci si odišiel bez slova
a na rozlúčku nebol čas,
spomienky na Teba
zostanú navždy v nás.

Prestalo biť dobré srdce,
utíchol Tvoj hlas a Ty sa
nevrátiš nikdy medzi nás.

16-0251

24. 12. uplynie 5 rokov,
čo
stíchlo
šľachetné srdiečko nášho
milovaného
otecka a dedka Pavla Garaja z Kostolišťa. V našich
srdciach Ťa vždy nosiť budeme, na Teba nikdy nezabudneme. Nezmenil to ani
čas, spomienky na Teba
zostanú navždy v nás. V
modlitbách s láskou, úctou
a vďakou spomínajú dcéry
s rodinami i celá rodina.

Dňa 25. decembra 2020 uplynie 1 rok,
čo ma navždy opustila vo veku 91 rokov
moja najdrahšia maminka
IRENKA HRICOVÁ z Lozorna.

JOZEF KAISER z Veľkých Levár.

Projekt Ankin Dvor

ALFA
SALUTO
REAL

V OBCI PLAVECKÝ MIKULÁŠ

s.r.o.

INZERCIA

0908 979 469

KRTKOVANIE

ČISTENIE

CENA

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

4-IZBOVÉ NÍZKOENERGETICKÉ RODINNÉ DOMY

www.upchaty-odpad.sk

EUR

s úžitkovou plochou 89,93 m na pozemku 402 m
na okamžité nasťahovanie v štandarde, s kuchynskou linkou so spotrebičmi.
2

NON STOP

0915 213 700

159 900

www.alfasaluto.sk
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0905 962 737
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saluto@saluto.sk

10-0292

Čas plynie a
život sa končí,
zostane
len smútok a
s p o m i e n k y.
24. decembra
uplynie 1 rok, čo nás opustila pani Adelka Siváková z
Malaciek. S úctou a láskou
si na ňu spomína celá rodina Dobrovodská.

Dňa 26. 12. 2020 uplynie 10 rokov
od smutnej chvíle, čo nás navždy opustil náš

10-0294

Kto ju poznal,
spomenie si,
kto ju mal
rád,
nezabudne. Žiješ
v
srdciach
tých, ktorí Ťa milovali. 24.
decembra si pripomíname
prvé výročie úmrtia našej
mamičky, babky a prababky Angely Sivákovej z
Malaciek. S láskou a úctou
spomína dcéra Daniela a
syn Milan s rodinami.

To, že rana sa zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci mi bolesť zostala
a tiché spomínanie.

10-0293

Čas nelieči bolesť ani rany,
iba nás učí
žiť bez tých,
ktorých sme
mali radi. Dňa
21.12.2020 uplynú dva roky,
čo nás navždy opustil náš
otec, dedko a pradedko
Michal Šimek zo Zohoru. S
láskou a úctou spomínajú
dcéra Eva a synovia Marián
a Tibor s rodinami. Spomínajte s nami.

10-0014

SPOMIENKY
17
SPOMIENKY

Naraz prestalo Tvoje srdiečko biť,
nám zostali len spomienky a odkaz jediný:
Chýbaš nám veľmi, otec náš.

16-0003

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

10-0274

4

SLUŽBY
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16-0021

MALACKO

» Ružena Mrázová, predseda OO JDS Malacky

0907 721 667, Malacky

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-0097

Všetkým seniorom posielam vianočné prianie:
Hodiny tíško tikajú, Nový rok už vítajú.
Prišiel teda správny čas, zaželať si zas a zas
veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody
a život prežívajme bez nehody..

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
16-0064

Vianočné želanie

MA20-51 strana -
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0905 859 679
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Občianska
riadková
inzercia
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj
» Predám automobil Opel
Corsa, automaticka prevodovka, cena dohodou.Tel.
0915100337
» Predám traktor Zetor
6718, má STK, EK a 5 tonovú vlečku bez dokladov,
pluhy, kolečká, brány za
kone.Tel. 0917466335
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim Tatru 603, alebo
iné staré auto, motocykel
Jawa, ČZ aj náhradné diely.
Tel. 0903818212
» Kúpim staré auto, alebo
motocykel, aj náhradné diely, trofeje, všetko od motorizmu.Tel.
0907374253
» Odkúpim vaše staré, jazdené aj havarované auto.
Ponúknite.Tel. 0905218938
» Kúpim starší moped stadion, babetu, vzduchovku
Sláviu.Tel. 0903765606
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

Ďakujeme za Vašu
priazeň v tomto roku.
Prajeme príjemné
prežitie vianočných
sviatkov a veľa úspechov
v novom roku 2021.
Váš tím FASÁDIČKA

03

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Dám do prenájmu 1-izb
byt plne zariadený, v
centre Ma, mesačne 450
€ vrátane energií.Tel.
0905859679
» Dám do prenájmu
2-izbový zariadený byt
v centre Malaciek.Tel.
0915952137
» Dám do prenájmu 1-izbový zariadený byt v centre
Malaciek.Tel. 0915952137
» Prenajmem 2 izbový byt
v centre mesta voľný od 01
02 2021.Tel. 0905930252
» Dám do prenájmu 2-izb
byt 50m2 zariadeným,
v centre Ma, mesačne
530€ vrátane energií.Tel.
0919033488
DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05
» Predám 3i RD v obci Kostolište, cena 144.900 €.Tel.
0908250591
» Predám 4i RD v obci Zohor, cena 193.000 €.Tel.
0908898025

... VÁŠ PARTNER PRI PLNENÍ SNOV O BÝVANÍ
www.fasadicka.sk
10-0016

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.
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16-0343

MALACKO

16-0007

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
Maala
lack
ackky,
y Pezin
ezin
ez
insk
skáá 11
sk
11 • 034
4/7
/779
9 34 79
7
www.
ww
ww
w..ka
kasstta
ap
p
plu
luss...sk
lu
ssk
k

Photo by George Dolgikh from Pexels
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Občianska
riadková
inzercia

CELOROČNÝ SERVIS
OKIEN, DVERÍ,
ROLIET, ŽALÚZIÍ

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
07

Malacky

STAVBA
08 STAVBA08

Gen. M.R. Štefánika 36

» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

09

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám ošípané.Tel.
0915284292
» Predám zemiaky, ovos,
kŕmnu a cukrovú repu.Tel.
0905695828
» Predám konzumné
zemiaky žlté na zimné
uskladnenie.Tel.
0918355461
» Predám čínske kačice,
jazvečíkov fenka 5-mesačná, dlhosrstá a psík
2-mesačný hladkosrstý.
Tel. 0917466935
» Predám pšenicu a jačmeň 0902127914
» PREDÁM KRÁLIKOV NA
KONZUM Z DOMÁCEHO
CHOVU ČISTÁ VÁHA 2 KG
0904177812
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

Veľké Leváre

PREDAJ
VONKAJŠÍCH
A VNÚTORNÝCH PARAPIET
OKIEN, DVERÍ, ŽALÚZIÍ,
SIETÍ A SITOVÝCH DVERÍ

Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY
Po - Pia
09:00 - 19:00
So - Ne
9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00

0905 324 657

www.mavet.sk

Malacky, Břeclavská 3, 0911 690 217, datom@datom.sk, www.datom.sk

16-0031

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

Najčítanejšie regionálne noviny

Vianočná ruža zdobí stôl, tíško hrá hudba. Čakáš ten okamih,
aby sa Ti splnila túžba. Pokoj a radosť nech Ťa v srdci hreje,
nech sa Tvoja rodina cez Vianoce smeje.

11

13

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
» KÚPIM VZDUCHOVKU tel.:
0910 419 469
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU 15
» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
» Naučím základy ruského
jazyka.Tel. 0902649353
» Naučím hru na klavír v
Ma, dospelých aj deti.Tel.
0902307680
ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v
tvare: RPmedzera MA medzera Číslo rubrikymedzera
Text inzerátu
Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

16-0249

DEŤOM
12 DEŤOM 12

00-0000

» Kúpim rôzne starožitnosti, staré hodiny, mince, fotografie, trofeje.Tel.
0903416726
» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0903416726

RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

10-0009

8
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Vážení čitatelia a potencionálni
objednávatelia plastových okien alebo dverí.
Plastovým oknám sa venujeme od roku 1991. Začínali sme s dvoj, neskôr trojkomorovými profilmi
rôznych tvarov a značiek. Vývoj v oblasti plastových okien a izolačných skiel však napreduje veľmi
rýchlo a celá výroba sa prispôsobila novým trendom v tejto oblasti. Firma DATOM-DT s.r.o. sa snaží
neustále preferovať novinky v tejto oblasti. Momentálne máme v ponuke nemecký 6 komorový
profil SALAMANDER BluEvolution 82 mm, SALAMANDER Streamline 76 mm a špičkový nemecký 7
komorový profil SCHüCO LivIng 82 mm. Naše profily sú vhodné s použitím izolačných trojskiel aj do
pasívnych domov .
Už dlhú dobu úspešne ponúkame aj hliníkové okná a dvere z profilu s prerušeným tepelným
mostom. V tomto sortimente ponúkame profil ALIPLAST Star 90 mm a ALIPLAST Superial 75mm.
Na všetky naše produkty poskytujeme aj certifikát kvality daných výrobkov, ktorý je potrebný
hlavne pri kolaudácii novo-postavených domov.
Všetky okná a dvere, ktoré ponúkame, sú vyrobené na Slovensku alebo v Čechách podľa profilu aký
si zákazník vyberie.
Naše produkty montujú profesionálni montážnici, ktorí sú pravidelne oboznamovaní a preškolení
s novými trendami v oblasti montáže plastových a sklenených výplní otvorov.
Už pri rozhodovaní o výbere dodávateľa profilového systému sme stavili na kvalitu. Všetky značky,
ktoré ponúkame, majú spoľahlivé systémy s tradíciou, mnohostranným využitím, silným vývojom
a zvučným menom. My Vám k tomu pridávame individuálny prístup od spracovania cenovej
ponuky, zamerania a výroby Vášho okna a dverí , až po starostlivú montáž.
K tomu Vám smelo ponúkame 5 ročný záručný servis na okná a dvere a 2 ročný záručný servis na
všetky doplnky k našim produktom. Samozrejmosťou je aj pozáručný servis vykonávaný našim
servisným technikom.
K montáži štandardne používame montážne kotvy, nerezové samorezné skrutky EJOT, polyuretanové montážne peny SOUDAL. Na žiadosť zákazníka montujeme naše produkty aj s použítím
izolačných pások SOUDAL alebo ILLBRUCK.
K naši oknám dodávame aj všetky druhy doplnkov podľa želania zákazníka, parapety, rolety,
žalúzie, siete proti hmyzu, garážové brány a iné. Všetky doplnky vrátane ich montáže ponúkame aj
samostatne bez dodávky okien. Súčasťou montáže pri výmene okien je aj demontáž, prípadne
murárske vysprávky ostení. Všetky staré okná a dvere likvidujeme ekologicky v znení zákona na
zberných dvoroch v lokalitách montáže.
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:
Prečo mám vymeniť okná?
Uvažujete o výmene starých okien a neviete, či sa to oplatí? Ak riešite túto otázku, ponúkame Vám
niekoľko dôvodov prečo staré okná vymeniť za nové. Nie malá položka, ktorú si vyžiada výmena
okien Vám prinesie:
• skvelú tepelnú izoláciu a tým aj ušetrenie poplatkov za teplo. Rôzne zdroje uvádzajú, že
netesnosť okien spôsobuje 25 – 50% tepelných strát budovy.
• výbornú zvukovú izoláciu, ktorá určite prispeje k vytvoreniu príjemného prostredia v byte a
ochráni Vás od hluku ulice.
• minimálnu údržbu a starostlivosť. Nové okná sú nenáročné na údržbu a majú dlhú životnosť
• moderný vzhľad bytu či domu. Nové okná vylepšia vzhľad Vašej nehnuteľnosti
Aké výhody mi poskytujú plastové okná?
1. Plastové okná sú jednotkou energetickej účinnosti
Rozhodujúcim faktorom pre energeticky účinnú a finančne výhodnú tepelnú izoláciu je okenný
rám. Okenné profily z plastu dosahujú v porovnaní s hliníkovými alebo drevenými oknami lepšie
izolačné hodnoty a znižujú teda náklady na energiu spotrebovanú pri vykurovaní. Mimoriadne
vysoký úsporný potenciál má potom plastový okenný rám v štandarde pre pasívny dom (Systém
EFORTE). Okná pre pasívny dom dnes už možno vyrobiť z plastových profilov za priaznivú cenu a s
použitím dostupného trojitého zasklenia.
2. Plastové okná majú veľmi dobrý pomer cena/výkon
Plastové okná ponúkajú ako pri obstarávaní, tak počas celej doby trvania svojho životného cyklu
výrazné finančné úspory. Za drevený rám je potrebné zaplatiť približne o 20-30 % viac než za
plastové profily a hliníkové okná sú najdrahšou alternatívou, pretože cena je vyššia o ďalších zhruba
30 %. Vďaka vysokému potenciálu pre úsporu energie, takmer dokonalej údržbe a životnosti
presahujúcej 50 rokov možno s plastovými oknami výrazne ušetriť.
3. Plastové okná sa ľahko udržujú
Starostlivosť o kvalitné plastové okná je mimoriadne jednoduchá a nároky na ich údržbu sú
minimálne. Oproti tomu napríklad drevené okná vyžadujú každé 2 roky glazúrovanie a každých 5
rokov prelakovanie. Moderný plastový granulát je vysoko odolný proti najrôznejším vplyvom
počasia a je tiež odolný voči UV žiareniu. Vďaka hladkému povrchu stačí na umytie okenného rámu
použiť iba jemný čistiaci roztok. Ďalšie informácie týkajúce sa starostlivosti o plastové okná nájdete
v otázke „Ako ošetrovať okná?“.
4. Plastové okná majú mimoriadne dlhú životnosť
Oproti dreveným oknám ponúkajú plastové okná veľmi dlhú trvanlivosť. Vysoko kvalitné okná sa
vyznačujú veľkou odolnosťou proti skrúteniu a maximálnou funkčnosťou. Vďaka dlhej životnosti
presahujúcej 50 rokov sú teda plastové okná výhodnou investíciou a to aj preto, že ich hodnota, a
teda hodnota celej nehnuteľnosti s postupom času neklesá.
5. Plastové okná s vynikajúcou ekologickou bilanciou
Plastové okná sú 100% recyklovateľné a významne teda šetria prírodné zdroje. 40 % celosvetovej
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spotreby plynu a ropy pripadá na vykurovanie a zásobovanie budov energiou, iba 4 % idú na
výrobu plastov a z toho iba 1 % na výrobu PVC. Možnosť recyklácie aj dlhá životnosť a minimálne
zaťaženie pri výrobe plastových profilov prispieva k ochrane životného prostredia. Plastové okná
majú podstatne dlhšiu životnosť ako drevené okná a pri ich výrobe sa spotrebuje výrazne menej
energie. Spoločnosti vyrábajúce plastové okná založili iniciatívu pre recykláciu Rewindo a
dobrovoľne sa zaviazali zachovávať zásady udržateľného rozvoja. Stanovili si cieľ recyklovať pokiaľ
možno 100 % starých okien, dverných rámov a roliet. Materiál PVC je spracovávaný na granulát a
môže byť opakovane použitý až 7x. Tomuto dobrovoľnému záväzku vďačíme tiež za to, že od roku
2015 by sa malo surové PVC vyrábať výhradne s ekologickými stabilizátormi. Spoločnosť Inoutic už
dnes vyrába svoje profily výhradne s použitím bezolovnatých stabilizátorov.
Je možné vykonávať výmenu okien v zimných mesiacoch?
Áno, odstránenie starého a osadenie nového okna je pomerne rýchla záležitosť, takže nedochádza
k zásadnému ochladeniu miestností. Navyše sa okná vymieňajú v rámci domu či bytu postupne,
vždy je teda časť priestoru vykurovaná. Navyše všetky materiály, ktoré používame na montáž v
zime, je možné použiť až do teplôt -10 ° C.
Okná pre pasívny dom?
Pojem pasívny dom sa týka tepelno-izolačných a vzduchovo-izolačných vlastností stavby a tým aj
okien. Okno v štandarde pasívneho domu musí teda mať mimoriadne vysokú schopnosť tepelnej
izolácie. Súčiniteľ prestupu tepla oknom Uw musí spĺňať požiadavky európskych štandardov, čo
znamená hodnotu maximálne 0,8 W/m2K. Každé okno, ktoré má hodnotu Uw menšiu alebo rovnú
0,8 W/m2K, teda možno požiť pre pasívny dom podľa aktuálnej normy pre úsporu energie EnEV
2009 a zároveň umožňuje čerpať dotácie z príslušných podporných programov.
Okná vhodné pre pasívny dom môžeme využiť aj inde ako v pasívnych domoch. Okná s týmto
štandardom možno uplatniť ako pri rekonštrukcii, tak aj pre akúkoľvek novostavbu. Okná pre
pasívny dom zvyšujú komfort bývania a výrazne prispievajú k znižovaniu nákladov na vykurovanie!
Prečo sa rosia okná?
Rosenie okien (kondenzáciu vodnej pary) spôsobuje vysoká vlhkosť vzduchu v miestnosti, ktorá
vzniká, paradoxne, veľmi dobre tesniacimi oknami. Rosy na okne z interiérovej strany sa zbavíte
vetraním. Sú dva spôsoby. Buď je to dlhodobé mikrovetranie – cez štrbinu medzi rámom a oknom,
alebo nárazové vetranie, keď otvoríte okno dokorán.
Výhodnejšie vetranie, aj z hľadiska šetrenia energiou, je nárazové vetranie cez dokorán otvorené
okná. Tento spôsob vetrania je potrebné opakovať viackrát za deň.
Ďalšou možnou príčinou rosenia okien je nesprávne umiestnenie radiátora.
Najviac sa rosia okná zo severnej, severo-západnej a severo-východnej strany. Je to preto, že na
tieto okná počas celého dňa nezasvieti slnko a prirodzene sa tak nezohrievajú.
Ak sa vytvára rosa vnútri v okne (medzi tabuľami skla) je to chyba výrobku – okno nie je vzduchotesné. Reklamujte ho.
Ako zabrániť roseniu okien?
Úplne sa vyhnúť roseniu okien sa nedá, dá sa mu však predísť správnym vetraním (cca 4 - 10 min.,
2×denne, okno otvorené dokorán), zvýšením teploty vzduchu v miestnosti a umožnením prúdeniu
teplého vzduchu priamo na okno z vykurovacieho telesa (radiátor) umiestneného zvyčajne pod
oknom (zakrytie radiátora širokou parapetnou doskou zvyšuje riziko rosenia).
Ako správne vetrať ?
Nové okná si žiadajú určité zmeny v návykoch.
Vaše nové okná budú tesniť podstatne lepšie ako tie pôvodné. Preto je nutné prispôsobiť režim
vetrania miestností novému stavu. Staré okná väčšinou netesnili nie len po stránke tepelnej, ale
taktiež nimi prechádzal niekoľkonásobok odporúčaného množstva vzduchu. To malo za následok
vysoké straty tepla ako prestupom, tak aj infiltráciou. Nové okná zamedzia obom únikom, určitú
výmenu vzduchu je ale treba zachovať. To sa dá zaistiť niekoľkými spôsobmi. Ideálne je nútené,
plne kontrolované vetranie s obmedzením tepelných strát, najjednoduchšie je pravidelné vetranie
miestností, v ktorých pobývame. Správna ventilácia je mimoriadne dôležitá z nasledujúcich
dôvodov:
- Reguluje vlhkosť v priestore, čo bráni vytváraniu plesní
- Obnovuje vydýchaný vzduch
- Odvádza pachy a škodliviny
- Vytvára v našom domove zdravú klímu
- Chráni stavbu pred vlhkosťou
- Prechodové tepelné straty sú udržované na minimálnej hladine, čo šetrí náklady na vykurovanie.
Vetranie oknom predstavuje najjednoduchší spôsob, ako počas krátkej doby vymeniť vzduch v
priestore, regulovať vlhkosť vzduchu a znížiť riziko vytvárania plesní. Existujú tri možnosti vetrania:
Štrbinová ventilácia (mikroventilácia) - Umožňuje vetrať viacmenej trvalo. Pri dnešných štandardoch na tepelnú izoláciu sa však predovšetkým v zime neodporúča.
Sklopené okno - Vhodné pre dlhodobé vetranie len pri vyšších vonkajších teplotách, porovnateľných
s teplotou v miestnosti.
Nárazová ventilácia - Na krátku chvíľu (4 - 10 minút) sa úplne otvorí okenné krídlo. Tento spôsob je
najúčinnejší, ak sa vykoná naraz vo viacerých miestnostiach domu (bytu). Prievan vymení všetok
vzduch rýchlejšie. Dôjde k rýchlej výmene vzduchu pri minimálnych energetických stratách.
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Staňte sa súčasťou zázračných príbehov
„Ešte päťkrát sa vyspím a budú Vianoce,“ počúvame od detí niekoľko dní pred Štedrým
dňom. Pre mnohé z nich však nie je samozrejmosťou, že Vianoce strávia doma pri stromčeku so svojou rodinou. Musia totiž kvôli svojmu
zdravotnému stavu ostať v nemocnici.

Kniha, ktorá prinesie radosť dvakrát
Staňte sa súčasťou zázračných príbehov aj vy. Kúpou knihy „NA ZÁZRAKY MÁME NOS“ doprajete
radostné Vianoce svojim blízkym, ale aj deťom
v nemocniciach. Nájdete v nej �� skutočných dojímavých aj veselých príbehov zdravotných klaunov,
nabitých emóciami, ľudskosťou a radosťou z daného
okamihu. Ich čítanie je ozajstným zážitkom, ktor ý
podčiarkujú nádherné ilustrácie mladej umelkyne
Lucie Žatkuliakovej. Knihu si môžete objednať na
stránke www. cer venynos.sk.
Ak už knihu máte, pošlite radosť deťom do nemocníc
prostredníctvom online platby na www.cervenynos.sk.

Ilustračné foto, autor: Mária Mühl

33-0073

Zdravotní klauni z Červeného nosa im tam prinesú rozptýlenie a vianočnú atmosféru so svojimi pesničkami, špeciálnymi vianočnými rekvizitami i klaunskými šibalstvami. Ak nemôžu prísť
kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii do
nemocníc osobne, vianočnú náladu vyčaria pre
choré deti prostredníctvom online stretnutia
a spolu s malými pacientmi napríklad ozdobia
stromček alebo si zaspievajú koledu – samozrejme, s klaunským šarmom : o) A príbehy, ktoré
zdravotní klauni zažívajú v nemocniciach i u se-

niorov (nielen) počas Vianoc, sú plné zázrakov. Smútok a clivosť totiž menia na úsmev a radosť.

náradia
Duklianskych hrdinov 5
Malacky (oproti Gajdárovi)
tel.: 0940 64 00 64

www.123pozicovna.sk
MA20-51 strana -
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NAČO KUPOVAŤ drahé náradie,
PRÍĎTE SI ho k nám POŽIČAŤ

MALACKO

SLUŽBY
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www.kia.sk

gakujeme V?m za dPveru
v roku 2020

Nov? Kia Sorento. Dostupn? aj vo verzii Hybrid.
Nov? Kia Sorento, priestrannF 7-miestne SUV kombinuje pohodlie a priestor
s najmodernejFJmi technolOgiami, a to vFetko v kr?snom balenJ.
Vyberte sa pohodlne kamko,vek s autom, ktorF je pripravenF zvl?dnuJ
foko,vek, fo v?m aivot prinesie na ceste aj v terFne.

30䝖/䜋;䜋36,"

( " 3 " / $ * "  , 7" - * 5 :

Malacky Auto, s. r. o., Pezinsk? 37, Malacky, T: 0948 303 226, E: kia-predaj@malacky-auto.sk
W: www.malacky-auto.sk

SpolofnosJ MALACKY AUTO, s. r. o., bola na rok 2016 nosite,om najprestJanejFieho
ocenenia pre predajcu vozidiel KIA na Slovensku!

16-0074

Kombinovan? spotreba paliva 6,4 - 6,8 l/100 km, emisie CO2 : 145 - 179 g/km. * Z?ruka 7 rokov/150 000 km. Obr?zok je ilustrafnW.
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ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ
MATERIÁL
Pezinská 18, Malacky

•
•
•
•
•
•

spojovací a kotviaci materiál
Vám
tesárske kovania a prvky
Ďakujeme poru
od
p
za dôveru a a tešíme
železiarstvo
u
k
v tomto ro prácu s Vami.
lu
o
p
s
iu
lš
elektronáradie
sa na ďa
me
u Vám praje
k
ro
pletivá, rebríky
m
o
v
o
VN
zdravia,
hlavne veľa echov
dielňa, náčinie, náradie ......
p
šťastia a ús

www.bdproﬁx.sk

cca 160 m od železn.
priecestia vpravo

P.F. 2021

PREDAJŇA A PARKOVANIE V AREÁLI
Po-Pia: 7:45-17:00 h.
BÝVALÉHO AGROSTAVU
7:45-12:00 h.
Sob:
MA20-51 strana -
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32-0021-7

FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR .... dobré ceny a bezproblémové parkovanie

MALACKO

ŠKOLA
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Stredná odborná škola elektrotechnická
Učňovská 700/6, 908 45 Gbely

otvára v školskom roku 2021/2022 pre chlapcov a dievčatá:

• 2679K Mechanik – mechatronik
ŠTUDIJNÉ
ODBORY: • 2697K Mechanik – elektrotechnik
• 2682K Mechanik počítačových sietí

• 3152H Krajčír
UČEBNÉ
ODBORY: • 3661H Murár
• 2683H Elektromechanik

www.sosegbely.edupage.sk • sougbely@zupa-tt.sk • 034/6621229

MA20-51 strana -
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Počas štúdia žiakom ponúkame:
• Vykonávanie praktického vyučovania priamo v renomovaných firmách
• Odmeny za prácu na praktickom vyučovaní
• Po celej škole free WIFI sieť
• Možnosť získania zváračského a vodičského preukazu priamo v škole
• Možnosť ubytovania v školskom internáte
• Získanie lukratívneho zamestnania po ukončení štúdia

ŠKOLA, SLUŽBY
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

ŠTUDIJNÉ ODBORY
2495 K autotronik
opravy a diagnostika vozidiel, elektrické
a hybridné pohony, spôsobilosť
v elektrotechnike

3776 K mechanik lietadiel
01 mechanika
02 avionika - špecifické zameranie na opravy
a pilotáž malých lietadiel a dronov

2684 K bezpečnostné systémy
v doprave a priemysle
údržba, opravy a diagnostika bezpečnostných
systémov v doprave a automobilovom
priemysle, spôsobilosť v elektrotechnike

3778 K technik informačných a
telekomunikačných technológií
IKT v doprave a automobilovom priemysle

novin ka

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky
dopravy
kvalifikovaní pracovníci v železničnej doprave
3759 K komerčný pracovník v doprave
manažment technicko ekonomických vzťahov

novin ka

4 - ročné štúdium ukončené
maturitným vysvedčením
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3767 M dopravná akadémia
bilingválny odbor pre zasielateľstvo
a logistiku. n o v i n k a

~ inštalačný materiál (voda ÚK, plyn)
~ hutný materiál
~ kotly
~ ohrievače vody
~ kanalizácia
~ digestory
~ kúpelňa - možno aj Vaša

3766 H lodník - obsluha plavidiel

web:
e - mail:
telefón:

16-0106

PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

www.sosdba.sk
sekretariat@sosdba.sk
+421 905 812 277
+421 2 22 20 50 45

2-ročné štúdium ukončené maturitou

POMATURITNÉ ODBORY
2381 Q 00 strojárstvo
3764 Q logistika a manažment v cestnej
preprave - získanie druhej maturity
v SDV - DUÁL 18 +, absolventský diplom
DiS - diplomovaný špecialista
Odborná prax v systéme duálneho vzdelávania alebo na
zmluvných pracoviskách autorizovaných prevádzkách
a finančné zabezpečenie žiaka.

OBEC LÁB
vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a s §281
a nasl. Obchodného zákonníka

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

na podávanie najvhodnejšieho
návrhu na uzatvorenie nájomnej
zmluvy na prenájom nehnuteľného
majetku obce.

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138
Facebook: Kovošrot Vašin Čáry

63-0005

41-15

2414 L 01 strojárstvo
2493 L predaj a servis vozidiel n o v i n k a
3757 L dopravná prevádzka

32-0138

2487 H autoopravár
01 mechanik - opravy a diagnostika vozidiel
02 elektrikár - opravy a diagnostika
elektroniky vozidiel
03 karosár - opravy a diagnostika karosérií
a rámov vozidiel
04 lakovník - opravy a diagnostika lakovania

94-0162

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

INŠTALMONT IN s. r. o.
Ul. 1. mája 30, Malacky
tel.: 034/772 39 31, 772 31 92
odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.sk

3 - ročné štúdium ukončené výučným
listom s možnosťou pokračovať
v nadstavbovom štúdiu:

Podrobné informácie a podmienky OVS
sú zverejnené na stránke obce Láb
www.obeclab.sk

16-0341

16-0330

UČEBNÉ ODBORY „3+2“
2466 H 02 mechanik opravár - stroje
a zariadenia, zameraný na nadstavby
a špeciálne zariadenia CMV (cestné motorové
vozidlá), opravárenskú techniku, špeciálne
vozidlá n o v i n k a

Frézovanie

komínov

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
orie

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

0903 526 876 | 0910 114 407

Všetkým našim verným zákazníkom
a fanúšikom prajeme pokojné prežitie
Vianočných sviatkov a Šťastný nový rok.
Veríme, že sa vidíme opäť v novom roku.
u

ZĽAVAEZ
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žalúzie · siete · rolety · roletky · okná · dvere · zasklenie balkónov · zimné záhrady

41-0066

ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

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

SME PRVÁ FIRMA,

v Stupave

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

10% ZĽAVA
339 €

389 €
499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

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

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.

NÁSTUP IHNEĎ

41-27

SBS GUARDING s. r. o.

PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV

SERVISNÝ TECHNIK

HLUK /ČR

Kaufland Malacky Mzda: 3,9996 €/h. brutto
BILLA Malacky Mzda: 3,3330 €/h. brutto

Kontakt: 0915 973 529

VÁM

COVID
TEST

KONTAKT

+421 908 914 180

52-0018-24

36-0002

Nástup ihneď.

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME

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

vodičský preukaz skupiny B
stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru
nástupný plat 900 EUR brutto
(po zaškolení 1100 EUR brutto)

príjme strážnikov na prevádzky

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Spoločnosť aktívna vo vodnom hospodárstve
hľadá do trvalého pracovného pomeru:

10-0249

63-0083

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
0907 211 797

Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

41-92

Zimná údržba ciest a komunikácií v BA
Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

85_0876

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• VODIČ "B", "T" - 3,33 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie
do výšky 2,10 €/hod. brutto
• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
do výšky 2,10 €/hod. brutto

94-0182

SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
16-0312

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, FIRMA KIPA
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

MA20-51 strana -

15

ZDRAVIE / SLUŽBY

16

Najčítanejšie regionálne noviny

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME

OSTRAVA

OD 700€ - 900€
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2

www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436

Mäsiar (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

Pomocník (Rakúsko)

145 KČ/ NETTO HODINA
- OPERÁTOR VÝROBY

2100 EUR/mesačne Brutto

- ubytovanie zabezpečené

+420 603 450 207
+420 702 193 121

85_0823

88-0106

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH:

Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

STAJAN Slovakia prijme:
������������������
(850€ - 1000€/mesiac)

www.
ww
www.hotbuilding.sk
w.ho
h tbuilding.
g sk

KMLRMT?LGCÐQIPęū ÐQIPSRIMT?LGC ÐLGRMT?LGC

Prijmeme pracovníkov
na p
na
oozzíc
ície:
iee:
pozície:

�����������������

(850€ - 1100€/mesiac)
X?NĖH?LGCÐCJCIRPGAIĞAFÐı?QRęÐXĖJMƢLĞAFÐXBPMHMT

�����������������

(1250€ - 1350€/mesiac)
�����������������������������
���������������������������������

�������������������
����������������������������������
���������0918 493 960
mail: ����������������������

85_0873

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

61_0288

78 120 0229

2600 EUR/mesačne Brutto

HRADEC KRÁLOVE

Chladenú hydinu vozíme
ku vám domov - do domu, bytu

MONTÁŽNY PRACOVNÍK
(RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ
ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY
SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA
ZÁMOČNÍK
MZDA:
2000€/ MES. + PRÉMIE
KOVOVÝROBA
0910 620 212 I office@hotbuilding.sk

SKLADNÍK
K (Nemecko)

- možnosť pracovať na živnosť
- ubytovanie zabezpečené

Pondelok - Piatok 9.00 - 14.00 h

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

PRIJMEME

VÁM

COVID
TEST

85_0818

PONUKY PRÁCE

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 98 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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