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Týždenne do 26 640 domácností

Tel.: +421 944 833 911

62-0001

PREPICHY
POD CESTY

62-0008

KÚPIM STARÉ DOMÁCE PLÁTNO.
Ľanové, konopné, drelich.
Pricestujem osobne,
na mieste vyplatím dohodnutú sumu.

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

87-0016

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

Návratnosť
2-3 roky!!!

0905 638 627 finanÎná ochrana

Výročia a udalosti
Druhá svetová vojna: americké letectvo
prvýkrát bombardovalo Berlín

4. marca 1944
66-0033

1LÏLDV£V'/+Y6'Y'5$ĿBY,
(;(.&,(32'V2'1&,"2GGOŀenie!
za NAJLEPŠIU CENU !!!

0907 148 965
0905 195 458

Kúpim chatu na DOMAŠI
platba v hotovosti.
0917 830 888 P O N Ú K N I T E

62-0056

87-0009

0915 927 993 MASTER GROUP s.r.o.
0940 707 621 www.mgroupsro.sk

87-0015

STUDNE

Firma METIO s. r. o.
ponúka perspektívnu a stabilnú prácu
v stavebnom odbore (rôzne profesie)
v Nemecku s motivujúcim odmeňovaním

231 394

praca@metio.sk
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87-0011

Pre viac informácií volajte: 0917

62-0010

• jednorazový náborový príspevok vo výške 300€
• pravidelný štvrťročný bonus 150 - 200€
• možnosť vyplatenia zálohy vo výške až 200€ po odpracovanom týždni
• zdarma ubytovanie v penzióne
• možnosť stať sa parťákom s príplatkom na hodinu
• dlhodobá spolupráca
• len férove jednanie
• poskytnutie pomoci pri spracovaní daňového priznania
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Vo svete už COVID liečia, začnime Bez tabu o cudnosti
Ak si väčšina ľudí, najmä mladších ľudí dnes nedoceňuje význam cudnosuž konečne aj na Slovensku!
ročníkov myslí, že cudnosť je to, čo
si myslia, potom sa mýlia. Cudnosť
totiž vo svojej podstate zahŕňa prísnu mravnú čistotu a prospešnosť a
dosiahnutie čistoty myšlienky pomocou vedomého zdokonaľovania.
Cudnosť, to je aj zdržanlivosť, bezúhonnosť, čistota duše.

dom. Rovnako tragické je, že nemáme
štandardné postupy pre nemocnice a
mnohé nemocnice majú aj preto veľmi
zlé výsledky a mnoho mŕtvych.
Či sa dá robiť niečo lepšie? Dá sa.
Treba však normálne zodpovedne a manažérsky riadiť rezort a najmä komunikovať.
Marek Krajčí svoju funkciu nezvládol
a nezvláda. Nie je to nič osobné, ale kvôli jeho neschopnosti dnes zomierajú aj
tí, čo ešte mohli žiť! To sa musí zmeniť.

» Tomáš
Drucker

Povedať teda o cudnosti, ako ďalšej
ľudskej cnosti iba to, že je to pojem pre
telesnú nedotknuteľnosť je príliš málo
a vyjadruje to veľkú neznalosť pojmov.
Ako ľahké by bolo potom považovať
množstvo ľudí za cudných!
Cudnosť je inakšia, ako sa ľudia
domnievajú. Je omnoho obsiahlejšia,
väčšia a nežiada od nás zaujatie proti
prírode. Cudnosť je pozemský pojem
pre čistotu. To by malo postačiť pre každého zrelého ľudského ducha ako základný zákon napĺňania cudnosti.
Sebectvo sa usadzuje na čelnom
mieste princípov fungovania našej spoločnosti. Niekde ešte v Starom zákone
sa píše - „Kto pri svojom konaní stále
myslí i na to, aby nespôsobil škodu
svojmu spolublížnemu, ktorý mu dôveruje a neurobí nič také, čo by potom
tohto mohlo trápiť, ten bude vždy konať
tak, že zostane duchovne nezaťažený, a
preto môže byť nazvaný skutočne cudným!“
Cudnosť, zopakujme si znovu, je
mravná čistota človeka. Až príliš veľa

ti. Niektorí ju považujú za staromódnu,
za niečo, čo sa nehodí k modernému životnému štýlu. A tak sa jej veľmi ľahko
vzdávajú. Niektorí vymenia svoju cudnosť len za niekoľko chvíľ sexuálneho
uspokojenia. Ďalší ju obetujú v nádeji,
že si tým získajú uznanie, peniaze.
Mnohí až príliš neskoro zistia, akým
hodnotným vlastníctvom bola ich cudnosť. Táto strata je často veľmi trpká.
Kľúčom k zachovaniu cudnosti
je chrániť si srdce. Nie je to doslovný
telesný orgán. Toto srdce je obrazné.
Vzťahuje sa na človeka, akým si vnútri, vrátane tvojich myšlienok, emócií a
pohnútok. Je zrejmé, že naše obrazné
srdce má obrovskú hodnotu. Stojí za to,
aby sme si ho chránili.
Nedávno mi napísal jeden mladý
muž asi toto - „chcel by som dokázať to,
čo Vy“. Potešilo, ale nejde o to. Odpísal
som mu - „A čo Ti bráni chlapče?“ Odpoveď prišla obratom - „nevedomosť!“.
Nádherný príklad cudnosti. „Nevedomosť, chlapče, prekonáš iba vedomosťami, takže – rob, skúšaj,
striedaj omyly a raz dokážeš to, čo si chcel“!
Pekný týždeň, vážení
čitatelia – s pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

33-0002

33-0012

Slovensko je v boji s Covidom najhoršie na svete. Umierajú naši blízki,
nemocnice sú plné chorých na Covid a
liečba iných vážnych ochorení stojí bokom.
Žiaľ minister zdravotníctva Marek
Krajčí neurobil nič pre rázne zlepšenie
tejto vážnej situácie. Či mohol? Mohol.
Či vedel ako? Vedieť mal.
Dôvodov prečo sme najhorší je viacero. Jeden je veľmi dôležitý. Celý svet
už má štandardizované postupy ako
liečiť chorých na Covid od prvého počiatku ochorenia, od liečby u všeobecného lekára až po nemocnice. Postupy
sa neustále zlepšujú, prichádzajú nové
poznatky o rôznych vhodných liekoch
a všade na svete ich aplikujú do praxe.
Žiaľ náš minister nič takéto nezaviedol,
hoci odborníci na to naliehali už od leta.
A tak minister Krajčí radšej robí len komentátora štatistík o počtoch mŕtvych.
Fungujeme v chaose štýlu “pomôž si
sám”, “vyskúšaj sám”. Ani len netušíme, že príznaky ochorenia sa v závislosti od konkrétnej mutácie vírusu menia
a my často nerozpoznáme včas, že sme
chorí.
Ste pozitívny? Tak jediné čo viete,
že máte zostať doma a môžete sa začať liečiť sami. PREČO? Lebo nemáme
štandardné postupy pre lekárov v ambulanciách ako majú liečiť ľudí s Covi-
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Príčina a následok

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

Všimol som si, že ľudia majú niekedy
problém s rozlišovaním príčin a následkov. Lekár tlmí bolesť, údržbár
opravuje poruchu, manažér „motivuje“ ľudí peniazmi a peknými rečami.

ných.
Boj s vírusom môže mať dva scenáre
– buď včas zachytávame príčiny a riadime vírus my, alebo oneskorene zachytávame následky a vírus riadi nás. Po
dovolenkách boli reči o nevestách, šporLenže bolesť má svoju príčinu, po- tovcoch a otváraní škôl. Potom masívne
dobne ako porucha stroja alebo frustrá- strkanie tyčiniek do nosa. Nakoniec sa
cia a nespokojnosť spolupracovníkov. hlavný bojovník s vírusom skryl a vystrRiešenie príčiny odstraňuje problém, pri čil nám vystrašeného a bezradného miriešení následkov sa problém opakuje a nistra. Ten nám každý podvečer oznámi,
často aj zhoršuje.
že situácia je kritická. Niekedy pridá aj
Prečo sa teda lekári alebo manažéri poplašné správy. Chaotici na čele krajiny
venujú iba následkom? Lebo je to niekedy nakoniec dospeli k názoru, že treba konjednoduchšie. Často chýba čas na analý- trolovať hranice. Vždy hasia následky
zu skutočnej príčiny problému alebo na niekoľko mesiacov po tom, ako mali rieto ľudia nemajú ani dostatočné znalos- šiť príčiny. V Ázii používajú pri katastroti. Existujú rôzne metódy na skúmanie fách stratégiu 3P – pokora, poslušnosť a
príčin problémov - napríklad diagram pokoj. V Európe máme 3P tiež – pýcha,
príčin a následkov alebo metóda 5 krát panika a paralýza. Pýcha je zdrojom väčprečo. Dnes máme aj technológie, ktoré šiny hriechov. Začína
vedia zbierať potrebné dáta o ľudskom tam, kde si niekto
organizme, spôsobe života, práci stroja a myslí, že bohatstvo a
súčiastok v ňom. Máme aj matematické a moc sú viac ako znasimulačné modely a rýchle počítače. Tak losti a skúsenosti.
čo je vo veci? V lete, keď si páni ministri Keď hlúpi a pyšní neišli na dovolenky, som na jednom úrade počúvajú múdrych
videl model šírenia vírusu a jeho násled- a pokorných,
ky. Model sa žiaľ naplnil. Vírus sa najskôr musíme známusí preniesť na človeka, potom dostať šať následky.
do krajiny a následne rozšíriť na ostat» Ján Košturiak

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

NONSTOP

461210027

0908 580 291

87-0001

humensko

NAJ - STRECHA s.r.o.

32-0018

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

obnova: eternitových
plechových
plochých

Umývanie a náter fasád
ÎLVWHQLHD náter striech

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Domaša

CIA
JARNÁ AK
aŀ -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12
66-0030

TIP na výlet

sk

88-0030

0940 776 203

Výročia a udalosti
bol založený požiar v nemeckom parlamente Reichstagu, ktorý
využili nacisti na zatýkanie komunistov

27. februára 1933
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OD PONDELKA 1. 3.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

110 g

-46%

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

1.29

0

69
(100 g = 0,63)

Encián

1,5 kg

• rôzne druhy

cena za 1 kg

-40%

Supercena

5.39

Kuracie
prsné rezne

3

19

1,5 kg balenie

1

19

CÙ¤ïǱÙÏĒ

(1 kg = 0,79)

ėïÿ ¨Ù
úȍ¤À Ù
õì¨ÀÒÀú

125 g

-40%
1.25

0

75

V PONUKE:
TRAMÍN
ČERVENÝ
RULANDSKÉ
ŠEDÉ
CHARDONNAY

(100 g = 0,60)

Supercena

;ïǯ Ï

VELTLÍN
ZELENÝ

• tavený syr, trojuholníčky

RIZLING
RÝNSKY

700 g

3

99

SAUVIGNON
FRANKOVKA
MODRÁ
CABERNET
SAUVIGNON

(1 kg = 5,70)

]ìÀõóÏ©
ìïÏĒ

Pivnica
Tibava
0,75 l

-20%
2.49

1

99
(1 l = 2,65)

Supercena

Supercena

120 g

150 g

Parenica
• údená/
neúdená

1

19

dúȍÙóÏ
Niva

(100 g = 0,79)

0

69
(100 g = 0,58)

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌıƎı¤àƒıƎıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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OD PONDELKA
1. MARCA
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• rôzne druhy

Supercena

150 g

-23%

5

3

99

1.69

1 kg

99

16 kapsúl

1

29
(100 g = 0,86)

żƌÏìóÿÒŭƋİƍƐŽ

¨ÒÀÏú¨óÙ
¤ÿó¨ÙõÿÙÏ

3 x 80 g

]¨¸³ȍ¨¤à
.Ùú¨ïȄ¨ėėà
• zr�ková káva

38 %
ÒÏà½àÒÿ

240 g

2

49

ũìà½ïǯÏ
40 %
ÒÏà½àÒÿ

(100 g = 1,60/
1,48/PP)

dÿÙÀÏ

• rôzne druhy

0,7 l

-19%
6.69

5

39
(1 l = 7,70)

]ìÀõÀÏ
àïàĊÀ Ï

Supercena
0,7 l

5

39
(1 l = 7,70)

DÀàÒÿótà¤Ï
• ext�a jemná

Supercena

1l

2,5 l

0

Supercena

0

40

79
(1 l = 0,32)

Pepsi/7 UP/
CÀïǯÙ¤

dïĊÙÒÀĊ©ØÒÀ¨Ïà
• polotučné
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Fakty o očkovaní
Na začiatku očkovacej kampane proti
koronavítusu treba pripomenúť niektoré fakty, tak, ako ich vidia odborníci Úradu verejného zdravotníctva SR.
Očkovanie sa vykonáva dvomi
druhmi vakcín. Inaktivované vakcíny
sú vyrobené z usmrtených vírusov/
baktérií alebo ich častí, teda nie sú
schopné rozmnožovania v ľudskom organizme, a preto nemôžu vyvolať ochorenie. Takéto vakcíny sú stabilnejšie,
ale vyžadujú si podávanie posilňovacej
dávky na udržanie imunity.
Ateunované vakcíny obsahujú
oslabené vírusy/ baktérie a len vo výnimočných prípadoch môžu vyvolať
mierne príznaky pripomínajúce ochorenie. Tieto prejavy sú v porovnaní s
ochorením minimálne, neohrozujú na
živote, ani nevedú ku komplikáciám.
Ateunované vakcíny vytvárajú dlhodobejšiu imunitu ako inaktivované.
Ak je pacient počas očkovania v
inkubačnom čase ochorenia, proti ktorému je očkovanie namierené, alebo sa
infikuje krátko po očkovaní, tak očkovanie nezabráni ochoreniu a pacient
má dojem, že práve očkovanie vyvolalo
ochorenie.
Imunitný systém dieťaťa je naivný
a potrebuje byť vystavený antigénom,
aby sa vyvíjal. Počet antigénov vo vakcínach výrazne klesol. V minulosti vakcína proti pravým kiahňam obsahovala
200 antigénov, celobunková vakcína
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proti čiernemu kašľu 3 000 antigénov.
V súčasnosti hexavakcína spolu s pneumokokovou vakcínou majú spolu len
23 antigénov, MMR 24 antigénov. Ak
podávame dojčaťu naraz vakcíny proti 10 ochoreniam, tak sa zamestná len
asi 0,1 percenta imunitného systému.
Dojčatá majú kapacitu odpovedať na 1
až 10 miliárd antigénnych podnetov, čo
pri prepočte znamená, že dojča by sa
bez problémov vysporiadalo aj s podaním 10 tisíc vakcín naraz.
Rozdiel medzi očkovaním a prirodzeným prekonaním ochorenia je v
cene, ktorú treba „zaplatiť“. Budovaním imunity prekonaním týchto ochorení riskujeme vážne poškodenie zdravia. Komplikácie spojené s ochorením
sú častejšie a závažnejšie ako vedľajšie
účinky očkovania: Každé piate dieťa,
ktoré ochorie na pneumokokovú infekciu vo veku do 1 roka, na ochorenie
zomiera, v prípade záškrtu 1 z 15 prípadov ochorenia končí smrťou, 1 z 1000
prípadov osýpok je komplikovaný zápalom mozgu.
Vzťah medzi očkovaním a diabetom 1. typu skúmalo veľa štúdií. Obdobie pochybností o tom, či očkovanie súvisí s cukrovkou, definitívne uzavrela
štúdia, v ktorej vedci sledovali 739 tisíc
detí narodených v priebehu 10 rokov. Po
rokoch sledovania a analýz vedci dospeli k záveru, že ide o časovú, nie však
príčinnú súvislosť s očkovaním.

» Zdroj: RU VZ MI
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Pri stretnutí viacerých obyvateľov
vo výťahu je ideálne nerozprávať sa,
pretože práve rozprávanie zvyšuje riziko šírenia vírusu. Ovládače vo výťahu,
ako aj jeho dverný mechanizmus chytajte iba v rukaviciac, prípadne, stačí
mať pri sebe papierové vreckovky a
použiť tie.
Bytové domy sa stali počas pandémie nového koronavírusu jednými z
najpravdepodobnejších miest šírenia
vírusu. Združenie pre lepšiu správu
bytových domov (ZLSBD) preto odporúča obyvateľom bytoviek, aby mali pri
presunoch do svojich bytov nasadené
rúško. Obmedziť treba tiež kontakt s
dotykovými plochami v spoločných
priestoroch. Dôležité je tiež zvýšiť
frekvenciu upratovania spoločných
priestorov a pravidelne vetrať. Informovala o tom výkonná riaditeľka ZLSBD
Nina Sovič.
„Ideálne je používať jednorazové
rukavice, dvere otvárať pažou ruky
(lakťom) a tlačidlá vo výťahu stlačiť napríklad kľúčom. Vo výťahu je dôležité
mať vždy nasadené rúško, aj keď sa v
ňom nachádza iba jedna osoba, preto-
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že po vás do výťahu môže nastúpiť niekto iný a kvapôčky vírusu, ktoré ste vydýchli, môže vdýchnuť váš sused,“ radí
Sovič. Pri stretnutí viacerých obyvateľov vo výťahu je ideálne nerozprávať
sa, pretože práve rozprávanie zvyšuje
riziko šírenia vírusu. Najvhodnejšie je
počkať si na prázdnu kabínu.
Ako dodala Nina Sovič, kompetentné orgány majú možnosť zabrániť
stretávaniu sa obyvateľov bytových
domov na schôdzach vlastníkov. Vlastníci však do istej miery preberajú zodpovednosť za to, aby pri bežnom pohybe v spoločných priestoroch bytového
domu neohrozili svojich susedov a ani
seba samých.
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Ak bývate v bytovom dome a na svoje
poschodie sa dopravujete výťahom,
potom pre vás sú určené nasledujúce
rady Združenia pre lepšiu správu bytových domov.
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Vo výťahu je dôležité nosiť rúško,
aj keď je v ňom jedna osoba

7 9
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Jana Paľová

0908 979 512

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)
párny týždeň:
Humenné, Brekov, Jasenov, Kochanovce, Topoľovka, Medzilaborce, Snina, Čemerné, Vranov
nad Topľou
nepárny týždeň:
Humenné, Brestov, Papín, Závadka, Medzilaborce, Dlhé nad
Cirochou, Zemplínske Hámre,
Čemerné, Vranov nad Topľou,
Sečovská Polianka, Sedliská, Slovenská Kajňa, Tovarné, Zámutov

Mzda : 1.100,-€ - 1.500,-€

Tel.č. 0910 381 104

- šitie návlekov, poťahov
- doprava a ubytovanie zdarma
- zručnosť, prax min. 1 rok
- Výhodné platové podmienky

Operátor vo výrobe SK/CZ
Viac informácii na

PRÍJMEME

0915 971 823 - 0918 607 897

ZVARAČOV CO2
EN135, PRÁCA V ČR

85_0141

Prijmeme
rušňovodičov a vedúcich posunu
na vlečke U.S.Steel Košice
52-0026

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

PONUKA PRÁCE
PRIEMYSELNÁ KRAJČÍRKA

Chcete chovať hydinu?

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

PREDAJ
VO VAŠOM
OKRESE

MZDA OD 270KČ/hod
BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091

85_0145

Redakcia:
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Výročia a udalosti
Moslimovia a Chorváti sa v referende vyjadrili za nezávislosť Bosny a Hercegoviny

1. marca 1992

Nosnice Morky Húsatá
Brojlery Káčatá Husokačky
Objednávky: www.matejovdvor.sk

0902 466 448 0902 606 436 0902 692 290

100% záruka kvality Sme tu pre Vás už 30 rokov

88-0038

humensko

Medzilaborce

Humenné

Snina

Vranov n/Top¾ou

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Výročia a udalosti
výbuch delaboračného skladu v Novákoch po ktorom zostal na
mieste delaboračnej haly 20-metrový kráter

2. marca 2007

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

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

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

85_0008

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
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X NANO
SPURTE
OR
RESPIRÁT P2 NR
V100 FF
MASKA

NANO CARBON FFP
2 M, L
VK RESPIPRO
RESPIRÁTOR FFP
RE
2 M, L

V ponuke
nuke

�������������������������

www.lekarenplus.sk

85_0143

ANTIGÉNOVÉ
ÉNOVÉ aj
PROTILÁTKOVÉ TESTY

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

kd

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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87-0007

farba
ANTRACIT

,
mete.tam
a
i
v
a
t
S e potrebuje

