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STRECHYNA KĽÚČ

Výkopové práce Minibagrom
Výškové práce autoplošinou
Výškové pílenie stromov
Vypratanie priestorov

4,90 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA

0905 746 124
www.strecha.ws

0904 202 630

07-0001

ARRI s.r.o.

36-0118

plechy a škridle
od

Týždenne do 31 290 domácností

ODVOZ STAVEBNÉHO
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

36-0019

uskladnenie a odvoz odpadu 0907 173 047
kontajnermi
prenájom kontajnerov a el. búracích kladív
vypratanie bytových a nebytových priestorov

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

Rebplast

www.oknabrany.sk

36-0108

v Galante

Mzda: 4 €/h. netto + cestovné náklady
Nástup ihneď.

facebo

Akciová ponuka

Róbert Bukovský |

0911 266 549

36-0110

na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu

Firma FERROmarket

hľadá šoféra sk.C
36-0128

rozvoz hutníckeho materiálu
okolie Galanta

0903 806 105
VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

80-0006

PLATÍME 50 €/T auta
Odvoz auta zadarmo z okresov
GA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120

príjme strážnikov na vrátnicu

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
k
ok: nabytokbukovsky.s

0905 528 703

• Plastové , hliníkové rolety
• Vonkajšie žalúzie Z90
• Proti hmyzu : sitá na okná , pántové dvere
• Posuvné dvere, dvere plisse

SBS GUARDING s. r. o.

NÁBYTOK NA MIERU

36-0019
36-0005

krmivo pre nosnice Zabezpečíme
rastová a znášková
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0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

36-0002

na predaj:

36-0006

(pri galante)
Ponúka
• 8-15 týždňové Nosnice
• Brojlerové kačice
na výkrm
ROZVOZ

781210003-1

hydinárska farma topoLnica
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Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)
párny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Čierna Voda, Mostová,
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty,
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá
nad Váhom, Váhovce, Kráľová
nad Váhom, Veľká Mača
nepárny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomášikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal,
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok,
Abrahám, Pusté Úľany

November, mesiac čoho?
Marec patrí knihe, máj láske, apríl
bláznom. Komu a čomu patrí november? Asi tiež bláznom a spomínam si na dve revolúcie.
Tú októbrovú, ktorá sa odohrala 7.
novembra v Petrohrade. Teda ozbrojený prevrat v Rusku, ktorý sa odohral
7. novembra 1917. Bol uskutočnený z
iniciatívy vodcu niekdajšej boľševickej
frakcie sociálno-demokratickej strany Ruska V. I. Lenina. Nuž a potom tu
máme v novembri skutočnú novembrovú revolúciu – zo 17. novembra, vraj Zamatovú, ale v podstate, ako sa ukazuje,
išlo zjavne tiež „iba“ o prevrat. Takže,
november je asi mesiac prevratov. Alebo egoistov.
„Dušičky“ a „Všetci svätí“ sú za
nami, môžeme byť zas bezcitní, bezbožní, egoistickí, mysliaci sami na
seba. Na Slovensku nikdy nebolo toľko
egoizmu ako v týchto mesiacoch. Mocenského, ideologického, ale aj čisto
osobného. Egoizmus alebo sebectvo
je cielené uplatňovanie osobných záujmov, nezohľadňujúce záujmy iných.
Stredobodom záujmu som iba a predovšetkým ja sám. Moje výhody, moje
postavenie, môj vlastný osobný profit.
Moja strana, moja moc. Myslím sám

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 neexistujú. Nenechávam ľudí dokončiť ich myšlienky, pretože to, čo chcem povedať ja,
je niečo väčšie a lepšie. Tí, ktorí majú
veľké ego, si vyžadujú neustálu pozornosť a vo svojich rukách chcú mať ešte
väčšiu kontrolu. Egoisti podvádzajú,
klamú a robia všetko preto, aby bola
„výhra“ na ich strane. Jeden z ich najväčších strachov je byť horší, zlý, najhorší. Za všetky úspechy si pripisujú
zásluhy a naopak, všetky chyby zvaľujú na ostatných. Egoistickí ľudia často
cítia, že sú lepší ako ostatní, a preto
necítia potrebu ďakovať iným za ich
pomoc. Väčšinou trávia čas s takými
ľuďmi, ktorý im ich ego hladkajú. Veď,
viete ako sa hovorí, vrana
k vrane sadá… a egoista
egoistov si hľadá.
Vyhlasujem osobný
boj proti egoistom všetkých krajín! Teraz, v
novembri! Pekný
týždeň vám želá

MAĽBY, STIERKY
0903 228 167

aj airless systémom

36-0117

GALANTSKO
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Firma MEUM a.s.
Príjme Strojníka

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

na obsluhu linky

v Čiernej Vode-Šorjakoš,
5 eur/h netto
Bližšie info na: Alena Lisíková
0907 083 184, expedicia@meum.sk

Galanta

36-0124

2

Ša¾a

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
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

ZAMESTNANIE

Stredné Slovensko
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
48.090
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

Prijme do pracovného pomeru

VODIČA v meste Šaľa

V prípade záujmu kontaktujte koordinátora p. Szijjártó 0903 719 053,
alebo mailom molnarova@envigeos.sk

SLUŽBY

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

Pracovná doba: od 06:30 do15:00hod.
Mzdové podmienky: NÁSTUPNÁ MZDA 930€
v hrubom + odmeny vedúceho.
Po zapracovaní zvýšenie mzdy na 1000€ v hrubom
+ individuálne odmeny a príplatky,
spolu až do výšky 1150 EUR v hrubom.
Požadujeme: vodičské oprávnenie skupina C,
zdravotnú spôsobilosť a psychotesty,
kvalifikačnádôkladné
karta vodiča.
-poskytneme
zaškolenie

OPERÁTOR
VÝROBY

PALIVOVÉ
DREVO

- ubytovanie
zabezpečené

POLIENKA BUK, HRAB

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:
78-0176

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

0800 500 091

GA21-44 strana

2

+420 702 193 121

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-0196

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

85_0655

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

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

GALANTSKO
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najlepšia

HĽADÁME NOVÝCH
SZČO KOLEGOV

• zamestnaní • živnostníci
• dôchodcovia • opatrovateľky
• s.r.o.
šia

ZVÁRAČ • ŠÉF MONTÉR •
POTRUBÁR

najrýchlej

www.gfgroup.eu

SLUŽBY
ANTIGÉNOVÉ
A RT-PCR TESTOVANIE
PRE SAMOPLATCOV
► AG Test – objednávka

cez Momky.sk –

8,99 €

► AG Test – platba

14,99 €
► PCR Test – klasický – 49,99 €
alebo kloktací – 54,99 €
na mieste –

Galanta
29. augusta 1646/6

Otváracia doba: 08.00 – 13.00 hod. (pondelok – nedeľa)

GA21-44 strana
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94-0064

MECHANIK • ELEKTRIKÁR •
PNEUMATIKÁR
+421 949 507 407 • info@gfgroup.eu

43-0135

STROJÁRSKY PRIEMYSEL

781210011-11

ENERGETIKA

ZAMESTNANIE. SLUŽBY, ZDRAVIE
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Hubert

DE LUXE 0,75l

PREDAJŇA POTRAVÍN:
(élelmiszerbolt)
• 29. augusta 1646, Galanta

- nákup aj bez živnostenského oprávnenia
(kereskedelmi engedély nélkül is)

4,59€

JC 6,12€/l (egységár 6,12€/l)

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO

DELI

INZERCIOU

pistáciová 35g
pisztácia 35g

0905 373 407

www.nitrazdroj.sk
Bez ďalšej zľavy. Do vypredania zásob.
További kedvezmény nélkül. Amíg a készlet tart.

Cena platí 2.11. - 30.11.2021

Az árak 2021 november 1. -t l 30-ig érvényesek

78-0175

0,18€

v našich novinách

Dr. Štefan Balogh
Kardiológ

Ordinačné hodiny
Po, Ut, Štv 7:00 - 17:00 hod.

Poliklinika Šaľa
Nemocničná 833/1

Výročia a udalosti
prezident Edvard Beneš vymenoval druhú povojnovú vládu vedenú Zdeňkom Fierlingerom.

6. novembra 1945

801210147

0905 376 084

Výročia a udalosti
nacisti počas tzv. Krištáľovej noci podpálili v Nemecku synagógy a
kruto perzekvovali židovských kníhkupcov

9. novembra 1938

GA21-44 strana
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52-0195

GALANTSKO
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Lepšia vybavenosť škôl
vďaka zákazníkom Lidl
Váš nákup = veľká pomoc. Týmto heslom sa Lidl snaží motivovať svojich zákazníkov a zároveň byť dobrým
susedom. Práve preto už od roku 2015 podporuje základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí novootvorených
predajní. Časť svojho obratu totiž venuje na kúpu športových a didaktických potrieb podľa výberu škôl.

Hlavnou myšlienkou jedinečného projektu
je darovať časť z obratu v prvý deň predaja
novootvorenej prevádzky na zakúpenie špor-

tových, didaktických potrieb a posledný rok aj
výpočtovej techniky. Za každý nákup v hodnote aspoň 10 eur totiž obľúbený diskont venuje
jedno euro susedným základných alebo spojeným školám. Získajú tak napríklad notebooky,
bezdrôtové slúchadlá, počítačové myši, tablety, externé disky, balíček Microsoft Office 2019
či tašky na počítačovú techniku.
Najnovšia predajňa obchodného reťazca
Lidl svoje brány otvorila v bratislavskom Nivy
centre, čím sa naskytla ďalšia unikátna príležitosť podporiť okolité základné školy. „Teší

nás, že mestská časť Nivy je bohatšia o nové
zariadenie, ktoré má za cieľ podporovať školy v blízkom okolí. Na ZŠ Kulíškova 8 sa bude
v roku 2022 sláviť 70. výročie existencie školy. Želáme vašej predajni Lidl v Nivy centrum
dlhovekosť, obľúbenosť u verejnosti, príjemných pracovníkov, úspechy v uspokojovaní
potrieb verejnosti na Nivách,“ odkázala Antonia Snehotová, riaditeľka ZŠ Kulíškova 8.
Z podpory sa teší aj ZŠ a MŠ M.R. Štefánika
na Gröslingovej ulici a zároveň vyjadruje vďaku, že spoločnosť Lidl pri svojich aktivitách
nezabúda ani na školy, a teda je oporou pri
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu nielen pre žiakov, ale i učiteľov. Najmä
v náročnom období, kedy je dištančné vyučovanie prekážkou, umožní deťom s nedostatočnou technickou podporou plnohodnotný spôsob výučby a rovnaký prístup k vzdelávaniu,
ako majú ostatní spolužiaci.
Pre školy je aktuálne každá pomoc viac, než
vítaná a dokonca v mnohých prípadoch aj potrebná. Preto je krásne vidieť, že aj dnes sa ľudia vedia spojiť a prispieť tak spoločne k zmenám, ktoré majú veľký dopad. Nejde totiž len
o obyčajnú finančnú pomoc. Ide o šancu na
kvalitné vzdelanie detí, ktoré majú kľúčovú
rolu na ceste k lepším zajtrajškom.
Od spustenia iniciatívy Váš nákup = Veľká
pomoc sa podarilo diskontu podporiť už 103
škôl naprieč celým Slovenskom. Školy tak
získali vybavenie podľa ich vlastného výberu
v hodnote 312 000 eur.

GA21-44 strana
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33-0090

Je veľmi dôležité, aby si aj firmy na Slovensku boli vedomé vplyvu svojich aktivít nielen
smerom na zamestnancov, obchodných partnerov ale na životné prostredie, komunitu
a okolie, v ktorom pôsobia. Spoločnosť Lidl
preto prepojila zákazníkov a základné školy.
Spoločne tak prostredníctvom iniciatívy Váš
nákup = veľká pomoc prispievajú k vzdelanejšej budúcnosti detí.

GALANTSKO

ZAMESTNANIE. ŠKOLA

GA21-44 strana
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80-0172

8

CBD a prostatitída?
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

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.

Priama interakcia CBD na prostatu?
Podľa posledných výskumov niekoľko klinických štúdií potvrdilo schopnosť CBD bojovať proti bolesti.

Foto: freepik / jcomp

bruchu
● bolesti v oblasti medzi konečníkom a
mieškom (perineum)
● bolesť alebo nepríjemné pocity v penise
alebo semenníkoch
● ejakulácia, ktorá je sprevádzaná bolesťou
alebo pálivým pocitom
● príznaky podobné chrípke (s bakteriálnou
Príznaky prostatitídy, ktoré netreba prostatitídou)
podceňovať:
Prostatitída a jej možné ďalšie kompli● naliehavá potreba močeniaťažkosti s mo- kácie:
čením, napríklad dribling (dokvapkávanie)
● noktúria – časté močenie hlavne v noci
● bakteriálna infekcia krvi (bakteriémia)
● pocity pálenie a bolesti pri močení (dyzú- ● zápal stočenej trubice pri zadnej časti seria)
menníka (epididymitída)
● zakalený moč
● dutina, ktorá je vyplnená hnisom v prosta● krv v moči
te (prostatický absces)
● silná bolesť v slabinách, krížoch alebo v ● 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.
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5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

www.cbdexpert.sk
sledujte nás aj na facebooku:
www.facebook.com/cbdexpert.sk

Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé
podmienky

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne
aj na predajni.

33-0091

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

SLUŽBY
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33-0087

GALANTSKO
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Občianska
riadková
inzercia

ejšie
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noviny

01AUTO-MOTO/predaj
AUTO-MOTO / predaj
01
02 AUTO-MOTO/iné
AUTO-MOTO / iné
02
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908 205 521
» Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Simson aj iné.. 0949 371 361
03BYTY/predaj
BYTY / predaj
03
04BYTY/prenájom
BYTY / prenájom
04
» Prenajmem rod.dom 2+1 v
Tešedíkove, 0903731710
» Kúpim garzonku v Sali
alebo vo Veci. Platba v hotovosti. Tel.0902 887 030
05DOMY/predaj
DOMY / predaj
05
06POZEMKY/predaj
POZEMKY / predaj
06
07REALITY/iné
REALITY / iné
07
» Kúpim garáž 0905151894
» Kúpim garzonku v Sali
alebo vo Veci.Platba v hotovosti.T. č. 0902 887 030

HĽADÁTE

08STAVBA
STAVBA
08

ZAMESTNANCA?

09DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
09
» Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33.

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 373 407

10 ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
A ZVERINEC
HOBBYA AŠPORT
ŠPORT
1111 HOBBY
» Predám vodný skúter s
príslušenstvom 0915 400
088
12 DEŤOM
DEŤOM
12
13 ROZNE/predaj
RÔZNE / predaj
13
14 RÔZNE
/ iné
14
ROZNE/iné
» Predám pelety z kvalitného lúčneho sena a z lucerky. Krmivo pre kone, zajace
a iné zvieratá . 0903374737
» Predám nastrúhanú
hlávkovú kapustu vhodnú
na kvasenie, 1kg- 60 centov. 0903 433 506
» Kúpim starý traktor Zetor
20,30,40,50 0902 449 970
» Predám proso žlté čistené, ovos nahý, slnečnica
čierna čistená, slnečnica
pásikavá čistená, ovos obyčajný, tel.: 0908 563 561
15 HĽADÁM
HĽADÁMPRÁCU
PRÁCU
15
16 ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
16
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944 724 181

Chcete si podať inzerát?

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP GA 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.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
41-08

Návod nájdete na strane 10.

GA21-44 strana

10

SLUŽBY
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

80% tovaru máme skladom alebo s dostupnosťou do 3 dní

Posteľ TIPO šírka
šírka rozmer: 140 cm, 160 cm, 180 cm a 200 cm
vysoká posteľ výška spania 52 cm
CENA od 540,- €

Rozkladacia sedacia súprava DORADO
s dvomi uložnými priestormi, š. 312 cm x hl.
150/210 cm v. 95 cm, spanie 285x130cm
Pôvodná cena 976,- € AKCIA 799,- €

pohovka PASTELA
rozkladacia pohovka s uložným priestorom,
spanie 190 cm x 155 cm
Pôvodná cena 435,- € AKCIA 399,- €

Sedacia súprava BERGAMO - rozkladacia na
každodenné spanie s uložným priestorom, rozmer 277 cm x 210 cm a spanie 244 cm x 206 cm
CENA 1 100,- €

Jedálenský set MAX V stôl a BOSS XIV
stolička. Stôl rozkladací 120 / 150 x 80 rôzne
farby. Stôl CENA 156,- € AKCIA 130,- €
Stolička CENA 42,- €, AKCIA 39,- €

Štýlový set (stôl so stoličkami) 2038+2620
rozkladací štýlový stôl so 6 stoličkami
Pôvodná cena setu 2 780,- €
AKCIA 1 200,- €

Vaľanda ERIK - molitanová s úložným
priestorom, šírka 90 cm výška 43 cm
CENA 150,- €

štýlová posteľ 1007 bez matraca - pre
rozmer matraca 200x200
Pôvodná cena 2 655,- € AKCIA 800,- €

kuchynská linka DAVE
CENA SKRINIEK od 28,- €

ZÁCLONY - 50% až 70 % | KOBERCE - 30% až 50 % | LUSTRE - 50%
Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy: DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme 10% ZĽAVU na nezlavnený sortiment na všetkých našich predajniach.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15,
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557
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32-00143

Ezen reklámunt felmutatása ellenében 10% KEDVEZMÉNYT adunk a nem leszálitot árucikkunkre az osszes uzletunkben

ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

47-001
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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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