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Novoročné príhovory majú jeden veľ-
ký nedostatok. Všetci vedia, že musia 
byť, mnohé sú plné neúprimných, no 
vzletných fráz a každý cíti potrebu 
niečím takým sa prezentovať.

Nuž, šéfredaktori spravidla patria 
do skupiny tých, ktorí „musia“. A keď už 
musím (lebo sa to bez irónie patrí), tak to 
naozaj skúsim inak.

Predposledný deň minulého roka 
som bol v miestnych potravinách. Pozná 
ich väčšina z vás, také tie „dedinské“, čo 
v nich nájdete okrem potravín aj metlu či 
dobrotky pre psa. Alebo baterky a handry 
na dlážku. Taký posledný nákup – sen-
dvič, šunka, syr, šalát, zelenina na ob-
lohu. Pani predavačke, ktorá mi rezala 
šunku, som na záver poprial zdravie v 
ďalšom roku. A pani pokladníčke, keď mi 
podávala bloček, zas pokoj, radosť. Obe 
sa na mňa pozreli s pohľadom, plným 
vďačnosti.

Pritom by sme mali byť vlastne my 
všetci vďační im. Predavačkám, čo denne 
slúžia dvanástky v infekčne rizikovom 
prostredí. Matkám, manželkám, dcéram. 
Plným už dva roky strachu z toho, či to 
neprinesú domov, blízkym.

Zabúdame na to, že stále je komu a za 
čo ďakovať, zaželať dobro, vyznať úctu. 

Topíme sa v nadávkach na tých, ktorých 
svet je svetom nadávok a morálnych 
oplzlostí. Nechajme im ten ich svet, oni 
sa v ňom zničia sami. A keď nie, tak sa 
určite dobijú aspoň ako boxeri v ringu. 
Navzájom, aj s podpásovkami.

My ešte stále máme dôvod žiť, teda, 
aspoň sa snažiť žiť, vo svetle dobra, nie v 
tme zla.

Netreba na to veľa, pohľad z utrá-
pených očí do utrápených očí je zázrak, 
trápenie mení na úsmev. Skúste. Uvidíte! 
Dobré slovo rozžiari vaše okolia tak isto 
ako jarné slnko ráno.

Epiktétos bol grécky filozof. Z jeho 
učenia zaznieva posolstvo, že človek sa 
má sústrediť na poznanie bezcennosti vecí 
a otázok, ktoré nie sú v jeho moci riešiť a 
meniť. Niekto si povie, to je porazenectvo. 
Nie, to je iba rozum. Takže ak o niečo na 
prahu roka 2022 prosím, tak 
prosím – usmievajte sa na 
ľudí, ďakujte im, dodávajte 
im energiu dobra!

A všetko dobré vám v 
roku 2022 za všetkých 
kolegov, za celé vy-
davateľstvo praje

Skúsim to inak

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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DÁME DO PRENÁJMU
priestory

v centre MODRY
na kancelárske alebo

skladové účely
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Slovakia TAP s.r.o.
PEZINOK

Bratislavská 85
(vo dvore 130m)

www.slovakiatap.sk
Pokládka,
dovoz

- metrážne, bytové,

   kancelárske a kusové koberce

- pvc, vinyl, sokle, lišty

- obrusy, garníže, behúne, rohože

Zimná akcia

platí do vypredania zásob

koberec  Shaggy  200x290

len  za  99,-€

VÝPREDAJ kusových kobercov

koberec  Shaggy  200x290

len  za  99,-€

otvorené:
po-pia: 800 - 1700, so: 900 - 1300

KOBERCE - PVCKOBERCE - PVC

tel. 033/642 25 06 
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HODINOVÝ MANŽEL
   ➢ murárske práce

➢ voda ➢ elektrika 0908 698 322
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 750 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1500–2200 €.
0948 534 542 / sídlo Malacky
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ISTENIE K ÝCH

SED IEK

ING. KUBAŠKA
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Smile MOM
Moyzesova 10

Pezinok

Viac informácií nájdete na webovej

stránke: www.smilegroup.sk

testujeme
7 dní v týždni

Výsledky zadávame do systému NCZI.
Certifikát s QR kódom do GreenPasu, alebo

na stránke www.korona.gov.sk a formou SMS
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smile
MOM

AG, RT-PCR diagnostika

COVID-19, objednávky
na www.smilegroup.sk

(aj bez objednania)

Info linka: 0940 997 179
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»Kúpim haki lešenie. tel. 
0908 532 682 

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Dňa 30.12.2021 uplynulo 
30 rokov od úmrtia našej 
drahej Márie Gaštanovej 
zo Slovenského Grobu.     
S láskou spomínajú deti 
s rodinami.

»CZ 175 JAWA 250 350 
STARÝ PIONIER MUSTANG 
STADION JAWA 90 SIM-
SON KÚPIM TIETO MO-
TORKY PLATÍM IHNEĎ.  
0915215406

»1,5 IZBOVÝ BYT V PK NA 
PRENÁJOM 0907121444
»Prenajmem 2-izb.byt 
na Muskate v Pezinku. 
0903433816

»Kúpim vinohrad alebo 
pustak v Modre. 0903 
297 356
»Predám alebo pre-
najmem garáž na 1. Mája 
pri Potoku. Pezinok 0903 
791 159

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

16 ZOZNAMKA    

SPOMIENKY

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať riadkový inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RP medzera PK 
medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu

Príklad: RP PK 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, PK zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Vleky sa spustia a lyžovačka bude po-
volená. Táto správa zaznela vlani aj ten-
to rok. V čase, keď je na Slovensku pan-
démia, ktorá pripomína vojnový stav. 
Robia si z nás žarty? Alebo sa lyžiarske 
vleky stali našim nosným podnikateľ-
ským sektorom, tak ako v Rakúsku? Je 
to nejaká tajná zbraň v boji proti covi-
du? Lyžovanie na čerstvom vzduchu. 
Alebo je to preto, že na čele parlamentu 
sedí vlekár s desiatimi ženami?

Slovensko má veľa problémov. Zák-
lad ich riešenia je pochopiť ich skutoč-
nú príčinu a sústrediť sa na podstatu 
úspešného riešenia. Takto, žiaľ, nikto 
hore neuvažuje. Chaoticky sa hasia 
následky bez poznania skutočných prí-
čin. Nepracuje sa s dátami, analýzami 
a faktami. Politici pracujú v takomto 
algoritme - prieskum verejnej mienky, 
reagovanie na prieskum s cieľom získať 
preferencie, kontrolný prieskum verej-
nej mienky. A potom to vyzerá tak, ako 
vidíme. Preteky v populizme a chaos. A 
k tomu zmarené ľudské životy a likvidá-
cia slovenských podnikateľov. Systema-
tické riešenie problémov funguje takto 
- zachytávanie problémov, klasifikácia 
problémov a ich prioritizácia, hľadanie 
príčin a navrhovanie riešení, testovanie 

riešení, štandardizácia a stabilizácia 
procesu, aby sa problémy neopakova-
li. Používajú sa pritom rôzne nástroje 
riešenia. Predpokladám, že systematic-
ké postupy sa tam hore nenosia. Nie je 
čas. A tak strieľajú slepými nábojmi do 
tmy. Vlastne nie úplne do tmy, ale do 
prieskumov popularity.

Myslím si, že občania Slovenska sú 
oveľa rozumnejší, ako tí, ktorí túto kra-
jinu spravovali a spravujú. A iba krútia 
hlavami nad hlúosťami, ktoré prezentu-
jú a robia rôzni ministri a poslanci. Dá 
sa s tým ešte niečo robiť? Žiadať demi-
siu alebo čakať na nové voľby? Figúrky 
sa vymenia a chaos bude pokračovať. 
Alebo príde Ficov „víťazný február“ a 
budeme sa sťahovať do zahraničia. Mali 
by sme urobiť to, čo dokázali Tomáš 
Baťa a Jan Antonín Baťa. Postupne si zo-
brať svoju krajinu z rúk 
politikov späť. Spojiť 
sa začať si spravovať 
svoje regióny, firmy a 
rodiny tak, aby na ne 
politici mali minimál-
ny vplyv. A politikov 
nechať robiť 
stand-up ko-
mikov.

Slovensko lyžuje

» Ján Košturiak
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www.windorpezinok.sk

0905 425 790, 0903 82 82 30
windorpezinok@gmail.com
Holubyho 35, PEZINOK

(po schodoch nad hodinárstvom HOFI)

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ
OKNÁ a DVERE

5
2
-0
0
1
2

Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
•   TLAČIAROV
•   ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne
•   NASTAVOVAČOV orezových liniek
•   KNIHÁROV - zoraďovačov, rezačov
•   MECHANIKA polygrafických strojov
•   ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA
•   SKLADNÍKOV 

Bližšie informácie: 

tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

Mzda:                od 900 € - 1 550 €
z toho základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 200 €

Benefity:         13. a 14. mzda

• mimoriadne a jubilejné odmeny 
• hlavné jedlo zdarma v závodnej jedálni
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Strážme výšku verejných dlhov
V EÚ prebieha debata o tom, �i by sme mali u�ah�i� zadlžovanie �lenských štátov a Únie. 
Vä�šina serióznych ekonómov je presved�ená, že v krízach sa štáty môžu zadlži�, ale v 
dobrých �asoch musia poži�ané vráti�. V budúcnosti nás �akajú ve�ké výdavky spojené so 
starnutím obyvate�stva, s klimatickou zmenou a ur�ite aj s krízami, ktoré ešte nepoznáme. 
Som presved�ený, že na budúcnos� sa musíme pripravi� nízkym verejným dlhom.

Eugen Jurzyca
poslanec Európskeho parlamentu za SaS

120 %
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Verejný dlh 10 najvä�ších 
vyspelých krajín 
(% HDP)
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Vás životopis spolu s kontaktnými údajmi pošlite emailom na
zuzana.bundzelova@danucem.com, +421 903 761 463

v prípade otázok kontaktujte:
lukas.hulej@danucem.com, + 421 911 039 125

OBEC LIMBACH
SNP 55, 900 91 Limbach

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Limbach

Zamestnávateľ: Obec Limbach, SNP 55, 900 91 Limbach
Pre: Materská škola Limbach, so sídlom: Vinohradnícka 32, 900 91 Limbach
Obsadzovaná funkcia: riaditeľ/ka Materskej školy Limbach 
Kvalifikačné predpoklady:
- podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch,
- podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- ovládanie štátneho jazyka,
- mať ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- splnenie podmienky neodvolania z funkcie riaditeľa z dôvodov podľa § 3 odseku 7 písm. a), c) a e) alebo 
odseku 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene                  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“),

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou / zoznam požadovaných 
dokladov:
- prihláška do výberového konania 
- odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
- overené doklady  o vzdelaní
- profesijný životopis - návrh koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia  
- potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti  
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia,
- lekársky posudok

Suma najnižšej základnej zložky mzdy:
998,50 €+ 12,50 € (za predpokladu 5 rokov praxe) + 68,50 € (najnižšia výška príplatku za riadenie).

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: 
prihlášky predkladať najneskôr do 17.01.2022 do 11.30 hod. na adresu: Obecný úrad Limbach, SNP 55,          
900 91 Limbach v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie MŠ“ – NEOTVÁRAŤ.
Rozhodujúce pre doručenie dátum pečiatky z podateľne Obecného úradu Limbach.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia   prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim 
podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.
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Vaša reklama

pezinsko@regionpress.sk

Na pracoviskách budú môcť byť naďalej 
len zamestnanci, ktorí sú zaočkovaní, 
prekonali COVID–19 alebo sú otestova-
ní. Platnosť tohto opatrenia sa predlžuje 
zatiaľ do 31. januára 2022. Rozhodol o 
tom vládny kabinet.

Ako ďalej informoval tlačový odbor Mi-
nisterstva hospodárstva SR, prípadné ďal-
šie predĺženie bude závisieť od vývoja pan-
demickej situácie na Slovensku. Štát bude 
náklady na antigénový test kompenzovať 
po novom štyrmi eurami na zamestnan-
ca, ďalšie euro pôjde na náklady spojené 
s testovaním. Kompletné znenie manuálu 
je aj naďalej zverejnené na www.mhsr.sk/
manual.

Povinnosť zamestnávateľov
MH SR podčiarklo, že tak ako doteraz, 

zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť do-
statočný počet antigénových samotestov, 
ako aj vhodný priestor na testovanie. Vý-
sledky testov nesmú byť staršie ako sedem 
dní, môže ísť aj o výsledok antigénového 
samotestu z nosa pod dohľadom autorizo-
vanej osoby, tak ako určuje manuál. Rovna-
ko môže ísť o testy z mobilných odberových 
miest, a to antigénové, LAMP a PCR testy.

Finančné kempenzácie
Náklady na antigénový samotest budú 

podľa MH SR po novom kompenzované zo 
strany štátu sumou štyri eurá na každého 
otestovaného zamestnanca. Náklady spoje-
né s testovaním budú rovnako ako doteraz 
kompenzované v sume jedného eura na 
každého otestovaného zamestnanca jeden-
krát týždenne.

Adresa na informácie
Rezort hospodárstva dodal, že o finanč-

nú náhradu žiada zamestnávateľ MH SR v 
mesiaci február 2022 za všetky vykonané 
samotestovania jednorazovo. Doplňujúce 
otázky je možné zaslať na e-mailovú adre-
su: testovaniefiriem@mhsr.sk.

Pravidlá testovania zamestnancov 
sa predlžujú do konca januára

» red

Fašiangy je obdobie od Troch kráľov 
až do polnoci pred Popolcovou stre-
dou. Potom nasleduje 40 dňový pôst 
až do Veľkého piatku. Je to prechod-
né obdobie medzi zimou a jarou.

Začiatok fašiangov ako každý rok 
pripadá na sviatok Troch kráľov, čo je 
6. január. Pokiaľ ide o dôležité termíny 
počas fašiangov, fašiangová nedeľa sa 
oslavuje 27. februára 2022, fašiango-
vý pondelok pripadá na 28. februára 
2022 a fašiangový utorok vychádza na 
1. marca. O deň neskôr potom nasle-
duje Popolcová streda. Inak, posledný 
štvrtok pred koncom fašiangov sa v mi-
nulosti nazýval aj tučný štvrtok. Tento 
deň bol príznačný tým, že sa ženy za-
čali správať neobvykle – boli agresívne 
voči mužom, popíjali v krčmách, tan-
covali a spievali na uliciach. Jedným 
slovom – svet je počas fašiangov „hore 
nohami“.

Neodmysliteľnou súčasťou fa-
šiangov sú tradičné fašiangové hry, v 
rámci ktorých boli predvádzané rôzne 
magicko – rituálne úkony. Po dedinách 
šli v sprievode mladí muži preoblečení 
v rôznych maskách. Najčastejšie to boli 
masky: Cigánka, Žobrák, Drotár, Stará 
žena, Prespanka s deckom, Mladucha 
a Mladý zať, Kováč, Kominár, Handrár, 
ale aj maska Medveďa, Kozy, Turoňa a 
Slameníka, ktoré symbolizovali plod-
nosť, ale aj smrť. V ruke držali ražeň 
alebo šabľu – prastaré symboly muž-

skej sily a plodnosti. Na ražeň im ľudia 
napichovali slaninu, klobásu, dávali 
im vajcia a peniaze na spoločné pose-
denie. Zapichovanie ražňa do povaly 
symbolizovalo pomyselné spojenie 
neba so zemou.

Muži prezlečení v maskách žobrali, 
kradli, predstierali prácu, za ktorú sa 
dožadovali odmeny, ale aj tancovali 
tance „na konope“ či „ na ľan“. Ich úlo-
hou bolo zabaviť dedinčanov. Parodo-
vali preto svadobníkov, vysmievali sa z 
vydajachtivosti, lenivosti, hlúposti, pý-
chy a spanštilosti a trestali staré diev-
ky- priviazali im na nohu klát. Jedným 
slovom si mohli dovoliť počas fašian-
gov to, čo si „dopriať“ inokedy nemohli.

Najveselšie obdobie roka potom 
strieda 40- dňový pôst. Ukončia sa 
všetky zábavy a svet sa vráti opäť na 
rok do starých koľají. Na poslednej fa-
šiangovej zábave sa preto predvádza 
symbolické pochovávanie basy.

Ideme v tempe, sú tu fašiangy!

» red, internet
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Kvačalova 20, 821 08  Bratislava

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

3759 K komerčný pracovník v doprave
manažment technicko-ekonomických 
vzťahov    

2684 K bezpečnostné systémy v doprave a 
priemysle         n  o v i n  k  a 

údržba, opravy a diagnostika bezpečnostných 
systémov v doprave a automobilovom 
priemysle, spôsobilosť v elektrotechnike 

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

2466 H mechanik opravár 02 stroje a 
zariadenia - zameraný na nadstavby a 
špeciálne zariadenia CMV (cestné motorové
vozidlá), opravárenskú techniku a špeciálne 
vozidlá  n  o v i n  k  a 

3766 H lodník - obsluha plavidiel    

2414 L 01 strojárstvo

2493 L predaj a servis vozidiel   n  o v i n  k  a 

3757 L dopravná prevádzka - 2-ročné 
nadstavbové štúdium      

2381 Q 00 strojárstvo 

3764 Q logistika a manažment v cestnej 
preprave  - získanie druhej maturity v SDV 
- DUÁL 18+ absolventský diplom DiS 
- diplomovaný špecialista   

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

3778 K technik informačných 
a telekomunikačných technológií         
n  o v i n  k  a 

IKT v doprave a automobilovom priemysle

3767 M dopravná akadémia
bilingválny odbor pre zasielateľstvo a logistiku

3776 K  01 mechanik lietadiel - mechanika
 02 mechanik lietadiel - avionika,
 špecifické zameranie na opravy 
 a pilotáž, malých lietadiel a dronov 
 n  o v i n  k  a  

ŠTUDIJNÉ ODBORY  

POMATURITNÉ ODBORY ISCED 5B

Odborná prax v systéme duálneho vzdelávania 
alebo na zmluvných pracoviskách a v autorizovaných 
servisoch 

Návštevu a obhliadku školy, bližšie informácie 
o možnostiach štúdia je možné dohodnúť individuálne
na uvedených telefónnych číslach.

web: www.sosdba.sk
e -  mail: sekretariat@sosdba.sk

telefón: +421 905 812 277

+421 907 671 991

+421 2 22 20 50 45 

4 - ročné štúdium ukončené maturitným vysvedčením  
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HĽADÁTE ĽUDÍ? inzerujte v rubrike

ZAMESTNANIE 0905 593 810
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29,90 €

29,90 €
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
-0
00

2

52
-0
00

2

CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
�  Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
�  Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
�  Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


