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Týždenne do 34 140 domácností

STRECHYNA KĽÚČ AKCyIAa škridle
0905 746 124, www.strecha.ws

plech
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Cenové pon

07-0006

ARRI s.r.o.

LÁKA ŤA PRÁCA V CASINE ALE NEMÁŠ PRAX?

Otvárame nový kurz pre začiatočníkov.
Ak máš záujem pracovať v našom kolektíve
informuj sa na tel. č.: 0908 924 902
poprípade pošli životopis na casinorespectNZ@gmail.com
V prípade praxe je nástup možný ihneď.

Nechcete Vašich blízkych počas dňa nechať samých?
Je opatera o nich náročnejšia? Sme tu pre Vás!
Zostáva nám ešte pár voľných miest.
Neváhajte nás kontaktovať.

Hľadáme šikovných ľudí do tímu casina Respect na pozície
v oblasti živej hry, práca v mladom kolektíve v luxusnom
prostredí práca na TPP a nadštandardné ohodnotenie.

8 EUR

,6
obed za 1
t zaopatrenie od 6.00 hod. do 18.00 hod.
t sprevádzanie na lekárske vyšetrenie
t celodennú stravu
t prepravu klientov do zariadenia i domov

Výročia a udalosti
v Prahe sa konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú uskutočnil lekár Ján Jesenský-Jessenius; pitva trvala až do 12. júla 1600

8. jún 1600

Kontaktujte nás telefonicky na tel. č.: +421 911 419 389
alebo e-mailom: hesperuszemne@gmail.com

INZERCIA

Výročia a udalosti

vylodenie v Normandii

0915 781 227

Novootvorená predajňa

PRÁČKY - CHLADNIČKY

ORTOPEDICKEJ OBUVY

alebo možná

OPRAVA

VÝMENA

nefunkčnej
za funkčnú

Otváracie hodiny: od 10.00 do 12.00 , od 13.00 do 16.00

76-0060

Turecká 24, Nové Zámky

Csuti Imrich
0903 122 192
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76-0042

6. jún 1944

76-0035

Hesperus,n.o.

76-0011

www.hesperus.sk

NOVÉ ZÁMKY, ŠAĽA

76-0065

PRE NAŠICH KLIENTOV POSKYTUJEME:
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NOVOZÁMOCKO Zosurovenie, zdivočenie mravov

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

INZERCIA
Katarína Spisáková

0915 781 227

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
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
+ nepárny týždeň:
Nové Zámky, Andovce, Bánov,
Komjatice, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou,
Bešeňov, Branovo, Komoča, Semerovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr

Verše, ktoré vyjadrujú nádej v pokojný život. Ide o nádej aj v takej podobe, v akej nám ju vnucujú zo svojho pohľadu každé štyri roky politici a potom
rýchlo zabudnú. „Kto zapríčinil tento
úpadok, zosurovenie, zdivočenie mravov? Čo ľudstvo zviedlo s ducha veličavou vbŕsť do bahna?... Ech, sebectvo! to!
- a niet, nad ohavou tou zvíťaziť, vojsk,
rekov po dnešok. Hej, ono krivdí, hnetie, zdiera, týra svevoľne, kde len stihne, slabšieho; Bár zem je pre všetkých
dosť šírošíra, chce, aby strela sa len pre
neho...“ Nevzdelancom alebo tým, pre
ktorých je získanie vzdelania na papieri iba záležitosťou nákupu tovaru ako
každého iného nákupu, Hviezdoslav
nič nevraví. Vzdelanie si možno kúpiť,
múdrosť a slušnosť však nie.
Je naozaj normálne, že ten, kto
si chce od vás požičať, príde do vašej
domácnosti, vynadá vám za to, že ste
boli na dovolenke, nabrýzga na vás lži
a špinu a potom vás požiada o peniaze?
O vaše peniaze? Nikde to nie je normálne a nemalo by to byť normálne ani na

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Slovensku. Hoci nateraz to tak u nás je.
Zosurovenie a zdivočenie mravov. Pred
voľbami sľubovaná politická „inakosť“. „Zodpovednosť“ a „slušnosť“.
Ak niekto niečo sľúbi a neriadi sa vlastným sľubom, je luhár. Alebo podvodník. Alebo chrapúň. Možno si vybrať z
mnohých nelichotivých – pre slušných
a čestných ľudí nelichotivých – slov.
Slovenčina ich pozná veľa.
„Démon kýs škaredý“ iného
skvelého básnika, Ivana Kraska, sa k
nám priplazil. Privliekol so sebou lži,
podvody, nerešpektovanie zákonov,
nerešpektovanie parlamentu a tým pádom aj jeho voličov. Démon moci, privlastnenej, ukradnutej nám všetkým.
Čomu a komu sa ešte dá veriť v našom štáte? Divadlu na transparentnosť,
zodpovednosť, antikorupčnosť? Divadlu na slušnosť? Iba ak by sa egoistické
hulvátstvo z moci zákona
premenovalo na tú slušnosť. To im ešte nezišlo
na um, hoci, v iných, nenápadnejších podobách
sa to deje. Dokedy?
Odpoveď je v
každom z nás.

PREDAJ
Živé MORKY NA CHOV,
živé KURENCE
a NOSNICE
17 týždňové

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ

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

KAMENÁRSTVO MONUMENT
PALÁRIKOVO

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

Recyklácia vozidiel

ZADARMO

0918 109 149

www.helux.sk

helux@helux.sk

JD KAMEŇ

www.jdkamen.sk

SNP 37/A, 940 01 Nové Zámky
(vedľa čerpacej stanice OMV)

0915 261 120
0907 793 056

k na predaj:
núka
Pon

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

ROZVOZ
e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
50 432
4 2
43

PLATÍME

50 €/1 TONA
ODŤAH VOZIDLA
ZADARMO

NZ21-22 strana
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TRVALO NÍZKE CENY
KVALITNÁ PRÁCA
DOPLNKY GRÁTIS
jdkamen@jdkamen.sk

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel
Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

hydinárska farma topoLnica
• 8-15 týždňové Nosnice
• 1-14 dňové Brojlerové kačice
• 1-14 dňové Mulard kačice
• 1-14 dňové Káčere Mulard
• Brojlerové kačice na výkrm
• Mulard kačice a káčere na výkrm
krmivo pre nosnice rastová a znášková
ášš
á

035 6420 166

0915 691 765

pre Nitru, Zlaté Moravce,
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC

(pri galante)

MOBIL

výroba a montáž hrobov

• ponúka náhrobné kamene
z rôznych materiálov
• zlátenie, dosekávanie písma
a ďalšie kamenárske práce
• poradenstvo ZADARMO

36-0006

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

PEVNÁ LINKA

Kamenárstvo

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

2,90€/kg

• okien a dverí
• roliet a žalúzii
• vymieňame kovania
• vymieňame tesnenia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INFO: 0905 328 814

2,80€/kg

Sliepky na polievku

OPRAVY a SERVIS

59-132

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

Kurence

Ďalej ponúkame:

801210006

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

4,30€/kg

76-0017

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

Morky a moriaky

ROLETY - ŽALÚZIE - SIEŤKY - GAR. BRÁNY
PLASTOVÉ OKNÁ a DVERE
HELUX - Peter Helmeš

Výročia a udalosti
bolo otvorené Národní divadlo v Prahe premiérou Libuše od Bedřicha Smetanu

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

7,70€/kg

Sadové zemiaky na predaj

11. jún 1881

Nové
Zámky

Kŕmené husokačice s pečienkou

781210008-4

Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk

Je najvyšší čas pripomenúť si slová
literárneho barda slovenského národa, Pavla Országha Hviezdoslava.
Úryvky z jeho diela Krvavé sonety.

76-0008

Redakcia:

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

76-0021
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Aký bude
Medard po chladnej jari?

Mesiac jún vonia dažďom, čo vystihuje aj množstvo predpovedí našich
predkov. Označuje sa za prvý letný mesiac, počas ktorého sa život každého
hospodára presúval z dvora do polí. Je
spojený zo zberom prvej úrody. Teploty sú priaznivé pre rast a vývoj aj tých
najnáročnejších rastlín. Hlavnou starosťou hospodára v tomto období bol
životodarný dostatok vlahy, pretože pri
nepriaznivom veľmi suchom počasí dochádzalo k zníženiu produkcie klasov
obilia a nedostatku organickej kŕmnej
hmoty na lúkach.
8. júna o dni Medarda hovorí stará
legenda príbeh malého chlapca Medarda, ktorého ochránil pred lejakom
svojimi krídlami veľký orol. Ovplyvnila
nejednu pranostiku a Medard vošiel do
kalendára ako svätec, ochraňujúci polia pred suchom. Pranostiky hovoria:
„Keď na Medarda prší, zrno sa zle suší“.
„Kto na deň Medarda sadí, a rozsieva,
mnoho kapusty a ľanu máva“.
„Na akú nôtu Medard zahrá, na takú sa
tancuje celý mesiac.“
Sv. Medard sa narodil v Salency v

kraji St. Quentin blízko mesta Noyon
v severnom Francúzsku pred rokom
500 v šľachtickej rodine. Jeho otec bol
potomkom franských dobyvateľov a
matka z galsko-románskeho rodu. Keď
mal tridsaťtri rokov, bol vysvätený za
kňaza. Okolo roku 545 sa stal biskupom
v meste Noyon. Zomrel 8. júna asi roku
560. Uctieva sa ako patrón lúk, vinohradov a poľnej úrody. Je to azda aj na
základe udalosti, ktorá sa údajne stala,
ešte keď bol kňazom.
Okrem iného mal vo vlastníctve aj
včelín, do ktorého sa vkradol zlodej.
Chcel ukradnúť med. Včely sa však na
neho vyrojili a prenasledovali ho. Nešťastník nevedel, čo robiť. Utekal, no
napokon pribehol k Medardovi a prosil
ho o odpustenie. Medard nad ním spravil kríž a vtedy včely od neho odleteli.

32-0055-1

Mladšia generácia už pomaly zabúda na staré tradície a pranostiky.
Naši starí otcovia však podľa niektorých významných dní v kalendári odhadovali napríklad aj to, aká
bude úroda.

» red

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

6.
15.

splátky od 98 €

splátky od 99 €

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-36

0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

1
202

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE
viac ako 15 rokov na trhu

Ponúka prácu

Ďalej ponúkame:

Vodiči VZV, skladníci,
operátori výroby

• rolety, žalúzie, sieťky
ťky

Školíme VZV ZDARMA

Mzda od 1 100,-€
www.pracahned.eu

VIAC info:

Kvalitný nemecký
proﬁl za prijateľnú cenu!

0917 839 697
0917 465 632
0915 663 240
0948 002 048

NZ21-22 strana

CENOVÉ PONUKY

OPRAVY A SERVIS

0908 16 14 16

www.montplast.sk

3

montplast@montplast.sk

76-0008

Miesto práce
Bratislava, Lozorno, Nitra, Hlohovec, Trnava...

• garážové brány
• servisné opravy
y
• a iné doplnky

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

4
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NOVAPLAST

Občianska
riadková
inzercia

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

»CZ 175 JAWA 90 PIONIER
STADION MUSTANG SIMSON
BABETA KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

04 BYTY / prenájom
76-0050

»Prenajmem garzonku a
1-izbový byt v Nových Zámkoch a v Šuranoch.
TEL: 0915 899 339
»Prenajmem garsónku od
1. 6. 21. na ul. Vajanského.
0908397314

»Kúpim starý traktor
Zetor -aj nepojazdný
0902449970

15 HĽADÁM PRÁCU
»Vitálny dôchodca hľadá prácu ako vrátnik
alebo nočný strážnik tel
0903489426

16 ZOZNAMKA

ZĽAVY

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

+ pomníky už od

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

1.190 €

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV

JEDNOHROBY

- OPERÁTOR VÝROBY

DVOJHROBY

+ pomníky už od

990 €

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

PODMIENKA: UKONČENÉ I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

Kuchynské dosky,
krby, schody z tých
najluxusnejších
materialov

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091
SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

NAVŠTÍVTE NÁS v našej predajni na

v Nových Zámkoch

Cyrilometódskej ul. 8 v Nových Zámkoch (pri autobusovej stanici)

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

+421 908 269 250

info@globestone.sk  www.globestone.sk
priateľku

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.
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.

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Masívne oplotenie z plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

NZ21-22 strana

07-0004

»56r hľadá
0917049831

PONÚKAME PRÁCU V ČR

85 03478

14 RÔZNE / iné

30% na náhrobné kamene

36-0002

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Kúpim akordeón, heligónku, husle, saxafón.
0915876860

až

TEL.: 0
0950
950 301
301 301

76-0013

11 HOBBY A ŠPORT

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA DOM KAMEŇA

85 0321

09 DOMÁCNOSŤ

»Predám čerstvú domácu
bravčovú masť. 1kg. 3e č.t.
0908484979

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

- Hľadám skupinu elektrikárov,
alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí ﬁrma
- Zabezpečíme náradie a ﬁremné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky

»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

na okná a
dvere

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
VO
O ŠVAJČIARSKU
ŠVAJČIARS
SKU

08 STAVBA

»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192

-50%
76-0007

- 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

02 AUTO-MOTO / iné
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POLITICKÁ INZERCIA

NOVOZÁMOCKO
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FARMÁRI / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

„Prasacia amnestia 2021“

ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DLAŽBY OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ
OMIETKY STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

0907 369 497 - CENY DOHODOU

59-186

0910 680 183

781210003-1

ZABEZPEČENIE MATERIÁLU
ZÁRUKA NA PRÁCU

47-033

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0915 781 227

» red

KÚPIM STARÉ
SOCIALISTICKÉ
STOLIėK: LAMP:

r. v. 2020/21

46,20
62
6,2
20
0€

27,90 €

v pneuservise alebo online

w w w. m i kon a.sk
MP47 HECTORRA 3

Výročia a udalosti

7. jún 1929

801210063

Vatikán sa stal suverénnym štátom

KURZ SBS
V KOMÁRNE

CENA

179 €

kurz začína 14.6.2021
Volajte:

KURAM

0905 312 160

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

32-0077

0908 320 488

155/80 R 13 79 T

37-080

VÝPREDA J

Prvý prípad bol zaznamenaný ešte
v júli 2019. Ku koncu mája 2021 evidujeme už viac ako 2800 prípadov u
diviačej zveri a 28 ohnísk u domácich
ošípaných. Od septembra 2020 sa AMO
v chove domácich ošípaných nevyskytlo. Naďalej preto treba zachovať ostražitosť a najmä disciplinovanosť. Za
účelom riešenia situácie ešte na jeseň
minulý rok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR)
vyhlásilo tzv. „Prasaciu amnestiu“. Po
vyhodnotení účinnosti tohto opatrenia
a na zamedzenie ďalších škôd našich
poľnohospodárov avizuje agrorezort jej
opätovné vyhlásenie. Amnestia potrvá
do 15. júna 2021.
Prasacia amnestia je cesta k informáciám o výskyte chovov na Slovensku a k možnostiam situáciu monitorovať a chovy ošípaných ochrániť. AMO
sa aktuálne nachádza v 18tich okresoch Slovenska. Situácia sa zhoršuje,
tento vývoj sa však predpokladal.
„Vyzývame všetkých neregistrovaných chovateľov, aby svoje chovy
nahlásili a dokázali sme eliminovať
všetky súvisiace riziká, ktoré toto ochorenie prináša. Apelujem na všetkých
chovateľov, aby dodržiavali pravidlá

REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV
KÚPEĽNE NA KĽÚČ
0.*&5,:t45*&3,:
%-"Ç#:t0#,-"%:
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ZATEPLENIE

a biologickú ochranu chovov a využili
možnosť registrácie chovov bez sankcie v najbližších dňoch,“ vyzval štátny
tajomník MPRV SR Martin Fecko.
„Ak sa majitelia chovov zaregistrujú, nebudú sa voči nim uplatňovať
žiadne sankcie.“ Vysvetlil ústredný
riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) Jozef Bíreš.
V prípade výskytu AMO v chove s
nedostatočnou biologickou ochranou,
chovateľ stráca nárok na odškodné
alebo poistné. Ak chovateľ nie je registrovaný, automaticky nedostane
odškodnenie a tiež dostáva pokutu za
neregistrovaný chov hospodárskych
zvierat. Táto povinnosť platí aj v prípade držby jednej ošípanej.

59-189

Slovenských chovateľov takmer dva
roky sužuje africký mor ošípaných
(AMO). Pre chovateľov ošípaných je
toto ochorenie doslova nočnou morou.

Najčítanejšie regionálne noviny

59-177
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Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu

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

tel.: 0915 781 227

v Šuranoch

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk
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36-0002

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

e-mail: spisakova@regionpress.sk

RELAX

7

76-0048

NOVOZÁMOCKO
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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EXPRESNÁ LINKA

už
od

1,-€

Lístok
kúpite na

bus.daka.sk
k

85_0399

BRATISLAVA - NITRA - BANSKÁ
BYSTRICA - POPRAD - PREŠOV

94-0041

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y !
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

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

8

87-0026

farba
ANTRACIT

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

