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November, mesiac čoho?
Marec patrí knihe, máj láske, apríl
bláznom. Komu a čomu patrí november? Asi tiež bláznom a spomínam si na dve revolúcie.

75-49

na seba. Predovšetkým, hlavne a len!
Vždy ide o mňa v prvom rade. Alebo,
len ja som dôležitý. Ja a moje záujmy.
Kto mi stojí v rozlete, je nepriateľ, špinavec, mafián! Záujmy iných neexistuTú októbrovú, ktorá sa odohrala 7. jú. Nenechávam ľudí dokončiť ich myšnovembra v Petrohrade. Teda ozbroje- lienky, pretože to, čo chcem povedať ja,
ný prevrat v Rusku, ktorý sa odohral je niečo väčšie a lepšie. Tí, ktorí majú
7. novembra 1917. Bol uskutočnený z veľké ego, si vyžadujú neustálu pozoriniciatívy vodcu niekdajšej boľševickej nosť a vo svojich rukách chcú mať ešte
frakcie sociálno-demokratickej stra- väčšiu kontrolu. Egoisti podvádzajú,
ny Ruska V. I. Lenina. Nuž a potom tu klamú a robia všetko preto, aby bola
máme v novembri skutočnú novembro- „výhra“ na ich strane. Jeden z ich najvú revolúciu – zo 17. novembra, vraj Za- väčších strachov je byť horší, zlý, najmatovú, ale v podstate, ako sa ukazuje, horší. Za všetky úspechy si pripisujú
išlo zjavne tiež „iba“ o prevrat. Takže, zásluhy a naopak, všetky chyby zvaľunovember je asi mesiac prevratov. Ale- jú na ostatných. Egoistickí ľudia často
bo egoistov.
cítia, že sú lepší ako ostatní, a preto
„Dušičky“ a „Všetci svätí“ sú za necítia potrebu ďakovať iným za ich
nami, môžeme byť zas bezcitní, bez- pomoc. Väčšinou trávia čas s takými
božní, egoistickí, mysliaci sami na ľuďmi, ktorý im ich ego hladkajú. Veď,
seba. Na Slovensku nikdy nebolo toľko viete ako sa hovorí, vrana
egoizmu ako v týchto mesiacoch. Mo- k vrane sadá… a egoista
cenského, ideologického, ale aj čisto egoistov si hľadá.
osobného. Egoizmus alebo sebectvo
Vyhlasujem osobný
je cielené uplatňovanie osobných zá- boj proti egoistom všetujmov, nezohľadňujúce záujmy iných. kých krajín! Teraz, v
Stredobodom záujmu som iba a pre- novembri! Pekný
dovšetkým ja sám. Moje výhody, moje týždeň vám želá
postavenie, môj vlastný osobný profit.
Moja strana, moja moc. Myslím sám
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INZERCIA
0905 746 988

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIDA
ECEMBER

R–
NOVEMBE 021

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

●
●
●
●
●

seriózne, kv
alitne,
bez zá

lohy
Nové pomníky - žula, terazzo
doprava ZD ,
ARMA
Krycie dosky, sekanie písma
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
Dlažba, betónové chodníky

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

16-0039

47-113
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INZERCIA

Eva Papuláková

0905 746 988

Distribúcia:
Marek Rus
0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (42.810 domácností)
párny týždeň: Banka, Beckov,
Brezová pod Bradlom, Bzince pod
Javorinou, Čachtice, Horná Streda,
Kočovce, Lubina, , Myjava, Nové
Mesto nad Váhom, Nová Ves nad
Váhom, Piešťany, Pobedim, Podolie, Považany, Sokolovce, Vrbové.
nepárny týždeň: Banka, Borovce,
Bzince pod Javorinou, Čachtice,
Chtelnica, Dolný Lopašov, Drahovce, Dubovany, Horná Streda,
Krakovany Lubina, Moravany
nad Váhom, Nižná, Nové Mesto
nad Váhom, Ostrov, Malé Orvište, Pečeňady, Piešťany, Pobedím,
Podolie, Považany, Rakovice,
Sokolovce, Stará Turá, Trebatice,
Veselé, Veľké Kostoľany, Veľké
Orvište, Vrbové.
Nové
Mesto
n/Váhom

Piešany

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

86.750
87.350
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

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

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
48.090
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

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

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

» Ján Košturiak

Kamenárstvo Majstro 0910 444 002

Kompletné pomníky,
rekonštrukcie starších
a prepadnutých hrobov

Všetky práce
po Sviatku všetkých
svätých vykonávame
so 40% ZĽAVOU
1-hroby, 2-hroby žulové
ZĽAVY PRE DÔCHODCOV

BEZ ZÁLOHY
Záruka na všetky práce 5 rokov

Pracujeme až do -5°C
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KVALITNÉ
VIZITKY 0905 746 988

9
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Pre okresy PN, NM a MY
DOPRAVA ZADARMO

0948 308 448

S

U7

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

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

3',6%2%>%(˩̩)2ʙ',TVIH
&%2/%1-7ʖ(1-EN(6%̩&%1-
:SPENXIRE

66-0206
66-231

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

Máme desiatky vysokých škôl. Míňajú veľa peňazí a kvalita výučby a výskumu na nich roky klesá. Ľudia, ktorí sa inde
neuplatnili, získavajú na týchto školách
tituly a pozície. Roky vidíme degeneráciu
univerzít a vysokých škôl. V praxi chýbajú kvalitní absolventi a mladí ľudia po
ukončení stredných škôl odchádzajú študovať do zahraničia. Vybudovali sa pekné budovy a upadli schopnosti ľudí, ktorí
v nich pracujú.
Po rokoch sa zo zatuchnutého univerzitného prostredia ozýva silnejší hlas – aby
všetko zostalo po starom. Ministerstvo chce
konečne so školami, do ktorých sa v posledných rokoch nalialo veľa peňazí, urobiť
poriadok. Páni profesori sa oháňajú akademickými slobodami. Treťotriedni profesori
a plagiátori si žiadne akademické slobody
nezaslúžia. Mnohí z nich ani svoje tituly.
Vysoké školy na Slovensku mali vyše
30 rokov na to, aby dokázali svoje schopnosti. Mali autonómiu aj peniaze. Jediné
čo dokázali je ich neschopnosť využívať
zverené zdroje v prospech študentov
a spoločnosti. Dnes plačú, že im štát dáva
málo peňazí na prevádzku potemkinov-

ských laboratórií vybudovaných za miliardy z eurofondov. Spájajú a aktivizujú
sa vždy, keď im hrozí reforma.
Nastal čas urobiť poriadok – zobrať
akademickým funkcionárom právomoci,
ktoré roky zneužívajú. Zrušiť univerzity,
ktoré univerzitami nikdy neboli a prenechať riadenie vysokých škôl manažérom
z praxe, aby sa už neplytvalo.
Na slovenských univerzitách je dosť
špičkových odborníkov, ktorí pracujú
v laboratóriách a venujú sa svojim študentom. Aj oni žiadajú, aby sa peniaze
nedostávali do rúk neschopným funkcionárom a senátom na financovanie
„cestovných“ kancelárií a nákup drahých
„hračiek“ pre profesorov.
Univerzity sú brzdou zmeny a chýba
im sebareflexia. Je otázne, či je možné
tieto dinosaury ešte reformovať. Treba dať
ešte poslednú šancu.
Krízový manažment
a zrušenie akademických slobôd, ktoré
sú anarchiou do seba
zahľadených rektorov,
s veľkými autami a
osobnými šoférmi.

59-031

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Som univerzitný profesor. Dovolím si
teda túto úvahu. Univerzity bývali motorom pokroku. Dnes to tak nie je.

63-10

A. Trajana 2
PIEŠŤANY
piestansko@regionpress.sk

10-0204

Redakcia:

Spájanie univerzít proti zmene

22 119 0011

PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

1
5
3

1 8
7 2 5

BÝvaNIe

3

33-0087

pIešťaNSko

PN21-44_strana-

3

BÝvaNIe, SluŽBY

4

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1

03 BYTY / predaj
byty/predaj

75-105

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
3

04 BYTY / prenájom4
byty/prenájom
05 DOMY / predaj 5
domy/predaj
06 POZEMKY / predaj6
pozemky/predaj
07 REALITY7 / iné
reality/iné
»Kúpim 2, 3 alebo 4-izbový
byt v osobnom vlastníctve
a pôvodnom stave. Piešťany, Vrbové a okolie. Tel.:
0918 859 384
08 STAVBA8
stavba
»Kúpim haky lešenie. Tel.:
0908 532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
»Predám čisté hovädzie
mäso z mladého býčka.
Cena od 6 € za 1kg. Tel.:
0944 544 577
11 HOBBY
A ŠPORT 11
hobby
a šport
»Kúpim ľudové kroje. Tel.:
0902 708 047
deťom
12 DEŤOM 12

hľadám
prácuPRÁCU
15 HĽADÁM

15

zoznamka
16
16 ZOZNAMKA

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

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS

Prevádzky:

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE
63-06

rôzne/iné
14 RÔZNE /14iné

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

Ponuka služieb:
- Napíšem darovaciu zmluvu, kúpnu zmluvu,
k nehnuteľnostiam, návrhy na vklad
- nájomnú zmluvu /k bytu a pod./
- zriadenie práva dožitia, vecného bremena
užívania, prechodu,a pod.
- napíšem zmluvu o vyporiadaní podielového
spoluvlastníctva nehnuteľností
- žiadosť o vyporiadanie členského podielu
v poľnohospodárskych družstvách
- pomôžem vybaviť stavebné povolenie

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

Profesionálne, lacno, expresne. Pricestujem

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany
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Tel.: 0949 582 208, rk.kusenda@gmail.com

75-43

13

16-0

rôzne
predaj
13 RÔZNE
/ predaj
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od pondelka 8. 11.

Càï À¨
prsné rezne

U nás si nemusíte

cena za 1 kg

-38%

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

ƑıƏƔ

99

3

400 g

-33%
ƍıƔƔ

99

1

(1 kg = 4,98)

ÒÌõóÏ
úȝ¨óÏ

Supercena

•
•

cena za 1 kg

Hus
•

Ə

ƏƔ

3 x 105 g = 315 g

-21%
ƎıƌƔ
=ÀìúàĊVï¨ÙÀ
•

ƏƔ

2

200 g

(1 kg = 7,90)

-27%
ÙàĊ¨Ï
Ùúǿ¨ïÏ

ƔƐŘ

•

mäsa

950 g

33

3

Med kvetový

ÿó¨Ù
õÿÙÏ

69

0

(100 g = 0,35)

100 g

145 g

-36%

-15%

ƌıƋƔ

(1 kg = 3,51)

ƋıƔƐľľ

ƋıƎƔľ

69

0

33

dï¤À ÙēÌà¸ÿïú
•

0

(100 g = 0,23)
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ƣıÙàĊ¨Øï

cena za 1 kg

-50%
ƌıƒƔ

ƓƔ

0

600 g

CÙ¤ïȁÙÏĒ

1 kg

99

2

.ÙàĊ¨Ï
óÒØ

;ïĒõúÒàĊē
ÿÏàï

(1 kg = 4,98)

ƐƔ

0

3 x 60 g
180 g

19

=ÀÙ
•

1

ƌƜƛƛ¸Žƛİơơƍ

0,5 l

-33%
ƋıƓƔ
Òúē
ęÙúY¤Ò¨ï
•

500 g

2

1

]ÒÙ¨ ÙÀàĊēàÒ¨Ì

(1 l = 1,18)

250 g

-44%

99

ƒƔ

0

ƍıƒƔľľ

ƐƐ

(1 kg = 5,98)

CÀÙÀ;àÒÀ

CóÒà

•

1

ƌƜÏ¸ŽơİƝƛƍ

ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ
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CBD a prostatitída?

Prostatitída alebo skrátene prostata, je
urologické ochorenie s odhadovaným výskytom u 2% až 9% v bežnej mužskej populácii. Má negatívny dopad na kvalitu života
a s ním spojené libido a sebavedomie.
Postihuje vekové skupiny mužov vo veku
už od 45 rokov a každým rokom táto hranica
alarmujúco klesá. Podľa amerických inštitútov môže prostatitída predstavovať až 25%
návštev u lekára a konzultácie spojené s
ťažkosťami pri prvých príznakoch prostatitídy.
Zväčšenie prostaty môže automaticky viesť
k slabšej erekcii a takto postihnutým mužom
negatívne ovplyvňuje libido. Všetky tieto
problémy ústia do zníženého sebavedomia a
pocitu menejcennosti.
Prostatitída často spôsobuje veľmi ťažké
a bolestivé močenie. Medzi ďalšie príznaky
patrí bolesť v slabinách, panvovej oblasti
alebo na genitáliách a často sa jej príznaky
pripisujú chrípkovým stavom.

CBDexpert

zvyknú vyskytnúť pri chronickej prostatitíde
Tradičné lieky síce môžu zmierniť bolesť,
ale často majú veľmi negatívny vplyv na celkový metabolizmus a zaťaženie ľudských orgánov, hlavne obličiek a pečene
Priama interakcia CBD na prostatu?
Podľa posledných výskumov niekoľko klinických štúdií potvrdilo schopnosť CBD bojovať proti bolesti.

Foto: freepik / jcomp

bruchu
ŏ bolesti v oblasti medzi konečníkom a
mieškom (perineum)
ŏ bolesť alebo nepríjemné pocity v penise
alebo semenníkoch
ŏ ejakulácia, ktorá je sprevádzaná bolesťou
alebo pálivým pocitom
ŏ príznaky podobné chrípke (s bakteriálnou
Príznaky prostatitídy, ktoré netreba prostatitídou)
podceňovať:
Prostatitída a jej možné ďalšie kompliŏ naliehavá potreba močeniaťažkosti s mo- kácie:
čením, napríklad dribling (dokvapkávanie)
ŏnoktúria – časté močenie hlavne v noci
ŏbakteriálna infekcia krvi (bakteriémia)
ŏ pocity pálenie a bolesti pri močení (dyzú- ŏ zápal stočenej trubice pri zadnej časti seria)
menníka (epididymitída)
ŏzakalený moč
ŏdutina, ktorá je vyplnená hnisom v prostaŏkrv v moči
te (prostatický absces)
ŏsilná bolesť v slabinách, krížoch alebo v ŏ abnormalita semena a neplodnosť, ktoré sa

Liečivé schopnosti konope poznali lekári
na celom svete už celé storočia, a aj práve
preto mnoho pacientov z urologických ambulancií siaha práve po CBD olejoch v rôznych formách.
Podľa článku z roku 2009 publikovaného v časopise Annals of New York Academy of Sciences našli vedci receptory EKS
(endokanabinoidný systém) v sexuálnych
reprodukčných orgánoch, napríklad v semenníkoch. EKS sú receptory, ktoré sú rozmiestnené po celom tele a majú za úlohu
zabezpečovať správne fungovanie orgánov,
nervového systému, pohybového aparátu
ako aj celkového režimu deň / noc.
V článku v časopise BioMed Research International praktikanti ajurvédy rastlinu
Cannabis sativa, z ktorej sa získava marihuana a CBD, používali už mnoho rokov na
zlepšenie ejakulácie a sexuálnej výkonnosti.
» red.

5% CBD olej

EUR

10% CBD olej
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0905 746 988

VIZITKY
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EUR

www.cbdexpert.sk
VOHGXMWHQ£VDMQDIDFHERRNX
www.facebook.com/cbdexpert.sk

$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRP
DM9\NRQWDNWXMWHQ£V
D]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

16-01

POLIENKA BUK, HRAB

Inzercia

EUR

20% CBD olej

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

PALIVOVÉ
DREVO
Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213
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Agrorezort podáva
pomocnú ruku samosprávam

Na základe príkazu hlavného veterinárneho lekára SR prof. Jozefa Bíreša a v
zmysle zákona o poľovníctve nie je možný
lov diviačej zveri v intravilánoch miest a
obcí v súčinnosti s poľovníckou obcou.
MPRV SR preto mimoriadne zriadilo e-mailovú adresu, na ktorú môžu predstavitelia samospráv zasielať informáciu
o takomto výskyte a zároveň žiadosť o
intervenciu zo strany veterinárnych lekárov SR.
Na základe posúdenia na mieste, ktoré vykonajú zástupcovia RVPS a poľovníci
navrhnú odchyt zveri do klietok, pretože
zbraň by sa mala používať v intravilánoch
miest a obcí len v krajnej núdzi alebo imobilizáciu diviakov, ktorá je účinná hlavne
v prípade, ak ide o výskyt malého počtu
zveri. Imobilizáciu zveri zabezpečuje veterinárny lekár.
Adresa, na ktorú je možné nahlasovať
uvedené prípady výskytu diviačej zveri je
sekretariat-UR@svps.sk . Je to predovšetkým z dôvodu účinnej eradikácie ochorenia AMO, ako aj zvýšenej bezpečnosti
a komfortu obyvateľov miest a obcí. Zastavme spoločne šírenie afrického moru
ošípaných.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Už takmer polovica slovenských
revírov má sprísnené opatrenia z dôvodu blízkosti AMO v okolitých okresoch.
Taktiež prijímané opatrenia, ktoré sú v
nadväznosti na právne normy Európskej
komisie, predovšetkým čo sa týka zastavenia lovu diviakov po tom, čo bol v revíri
diagnostikovaný pozitívny diviak. Preto
ústredný riaditeľ Bíreš, i všetci účastníci
sediaci za predsedníckym stolom vyzvali poľovníkov na urýchlené znižovanie
stavov diviačej zveri po dobu, pokiaľ sa
nedosiahne denzita maximálne 0,4-0,5
diviaka na km2.
Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní,
zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú
sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou.
Úmrtnosť dosahuje až 90-95 percent.

SBS GUARDING s. r. o.
RTÍLOGUVTÁëPKMQXPCRTGXÁF\M[

X$GEMQXGCQMQNÍ

INZERCIA

/\FC€JDTWVVQ
0ÁUVWRKJPGü

0905 746 988

uOCTVKPMQVNCTKM@IWCTFKPIUM

» red

52-0195

Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR ponúka pomocnú
ruku samosprávam na Slovensku v
prípade, že identifikujú výskyt diviačej zveri vo svojich intravilánoch.
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SBS GUARDING s. r. o.

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

RTÍLOGUVTÁëPKMQXPCQDNCUė

OPERÁTOR
VÝROBY

/\FC€JDTWVVQ
215PWVPÝ0ÁUVWRKJPGü

- ubytovanie
zabezpečené

8QNCėXRTCEQXPÉFPKQFJFQJ

uTCFQXCPIWDCP[@IWCTFKPIUM

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

0800 500 091

WWW.REGIONPRESS.SK
+420 702 193 121
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
SK.ABAINNOVATOR.COM

IME

Z
JV

Dodržiavame
D
d ži
prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

A

34-0152

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

PNEUMATIKY
UMATIKY
CEZ
Z

+ TERMÍN DO SERVISU

37-140

94-0110

ONLINE!
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