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/Žilinský kraj - Dolný Kubín – Mútne/ - Rada 
mládeže Žilinského kraja ocenila 25 osobnos-
tí aktívneho občianstva a ľudskosti za rok 2021. 
Najvyššie hodnotenie udelila komisia aj dvom 
kandidátom z Oravy. Obidvoch top ocenených no-
minovalo vedenie Strednej zdravotníckej školy v 
Dolnom Kubíne. V kategórii top aktívny mládežník 
dostal ocenenie Andrej Vojtas z Mútneho, študent 
zdravotníckej školy. V kategórii top čin ľudskosti 
si za dlhoročný ľudský prístup prevzala ocenenie 
Mgr. Katarína Ružičková z Dolného Kubína, bý-
valá profesorka praktickej výučby v zdravotníckej 
škole.

/ww rmžk, or/

/Dolný Kubín/ - Ešte do 3. apríla 2022 si v Oravskej 
galérii v Dolnom Kubíne možno pozrieť  medziná-
rodnú výstavu plagátov a výber z tvorby J. Pova-
žana. Do 24. apríla ponúka galéria novú výstavu 
zo zbierok Putovanie za svetlom v edukačnom 
kabinete na 1. poschodí a tiež návštevu stálych 
expozícií.

/og, or/

/Tvrdošín/ - Veľkonočná kvapka krvi sa uskutoč-
ní v stredu 13. apríla 2022 od 8.00 do 11.00 hodiny 
v priestoroch Základnej školy M. Medveckej v Tvr-
došíne. Odber organizuje Miestny spolok Sloven-
ského červeného kríža v Tvrdošíne v spolupráci 
so spomínanou školou a s Národnou transfúznou 
službou v Martine.

/ww ocu, or/

/Dolný Kubín/ – Korčuľovanie zadarmo v zrekon-
štruovanom zimnom štadióne v Dolnom Kubíne 
bude pre všetkých až do konca apríla. Štadión má 
opravené a bezbariérové šatne, moderné osvetle-
nie, novú rolbu, obnovenú a úspornejšiu strojovňu 
chladenia. Verejným obstarávaním sa samospráve 
podarilo znížiť hodnotu rekonštrukcie z 800 na 
690 tisíc eur. Polovicu sumy hradil Fond na pod-
poru športu, zvyšok zaplatilo mesto.

/im, mb, or/

/Beňadovo/ -  Týždenný lyžiarsky výcvik v stre-
disku SKI Uhliská Nižná absolvovali žiaci 7. a 8. 
ročníka Základnej školy s materskou školou v Be-
ňadove. Lyžiari sa zdokonaľovali v technikách a 
tí, ktorí stáli na lyžiach prvýkrát, sa úspešne učili 
ovládať ich. Ubytovanie v hoteli Arman im poskyt-
lo chutnú stravu a starostlivosť, voľný čas si vypl-
nili welnesom a bowlingom. Na besede s horským 
záchranárom sa dozvedeli veľa zaujímavého. 
Výcvik ukončili pretekmi v slalome a  najrýchlej-
ší boli Ján Brandýs 15:70, Marek Kubaľák 16:05 a 
Zdenka Motýľová 16:30.

/ww ocu zš, or/

/Orava/ - Aj oravské nemocnice začali očkovať 
proti ochoreniu covid-19 látkou Nuvaxovid od 
spoločnosti Novavax. Nová látka je vhodná aj pre 
tých, ktorí odkladali očkovanie z dôvodu, že majú 
problém s vakcínami na báze mRNA, prípadne s 
vektorovými vakcínami.

/im, žsk, or/

/Dolný Kubín/ - Mladí dolnokubínski hráči do 
deväť rokov predviedli veľmi dobrú hru na tradič-
ne kvalitnom futbalovom turnaji v Ružomberku. 
Po siedmich víťazstvách až vo finálovom zápase 
prehrali s martinskými súpermi tesne 8:7. Pódiové 
umiestnenia: 1. Fomat Martin, 2. MFK Dolný Ku-
bín, 3. MFK Ružomberok A.

/ww ofz, mfk, or/

Pred troma týždňami sme sa obráti-
li s prosbou na našich klientov – spo-
ločnosti inzerujúce v týchto novinách 
-  aby spolu s nami prispeli na pomoc 
obetiam ruského vojenského útoku 
na Ukrajinu.

Inšpirovali sme sa porekadlom 
„babka k babce“ a ponúkli sme kaž-
dému inzerentovi možnosť navýšiť 
svoju faktúru za uverejnený inzerát 
o symbolickú sumu 1 euro. K tomuto 
euru pridávame ďalšie euro my ako 
vydavateľ: Vzdávame sa 1 eura z kaž-
dej faktúry, pri ktorej sa klient rozho-
dol pomôcť.

Sme radi, že táto akcia si našla svo-
ju odozvu a aj tento týždeň sme vďa-
ka dobrosrdečnosti našich klientov 
mohli prispieť ukrajinskému Červené-

mu krížu sumou ďalších 384 eur.
Žiaľ, situácia na Ukrajine sa stále 

nezlepšuje a obetí ruského útoku, aj     
z rád civilistov pribúda. Stále preto 
pokračujeme v akcii „euro k euru“ 
a prosíme každého klienta, aby sa k 
nám aspoň takto symbolicky pripojil.

Opätovne prosíme aj Vás, milí či-
tatelia, aby ste v týchto náročných 
časoch boli súdržní a podporili ko-
munity, v ktorých žijete – nákupmi                    
a objednávkami služieb od tých, čo sú 
Vám najbližšie a umožnili im pomá-
hať aj ďalej. Naša súdržnosť je naša 
najväčšia sila.

Všetkým úprimne ďakujeme.

» Tím REGIONPRESS

EURO k EURU pre Ukrajinu
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»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Kupim KRALICIE KOZE 
0905350531
»Predám sóju, cena 60 € za 
meter. 0902171603

»Predám záhradný trakto-
rík benzínový motor nový 
lacno 0907 464 327, 0911 
471 838

Občianska
riadková
inzercia
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    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP OR 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora O2 a 
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 no-
vinách, OR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Zima už pomaly skladá zbrane a 
dlhé chladné noci vystriedali sl-
nečné rána. Jar prebúdza k aktív-
nemu životu zvieratá, rastliny aj 
ľudí. Príroda začína hrať všetký-
mi farbami a znieť ľúbozvučnými 
tónmi. Jarné kvietky sa ukazujú 
v plnej kráse a v sadoch rozkvitli 
ovocné stromy. Včielky bzučia, 
vtáčence štebocú, voda v potoku 
žblknkoce a vzduch krásne vonia.

Prišla jar, jedno z najobľúbenej-
ších ročných období, na ktoré sa mno-
hí z nás už dlho tešili. Slnečné lúče 
nás čoraz častejšie šteklia po tvári a 
lákajú nás do prírody. Chystáme sa 
na zber prvých jarných byliniek, veď 
o slovo sa už hlási medvedí cesnak či 
prvosienky. Záhradkári sa pripravujú 
na novú výsadbu, turisti vyťahujú 
mapy, aby si naplánovali ďalšie cesty 
za poznaním. Chalupári sa už tešia 
na pravidelné víkendy strávené kdesi 
ďaleko od hlučného davu.

Jarná príroda má obrovské kúzlo 
a do života nám prináša radosť, no 
zároveň aj často pretriasaný feno-
mén – jarnú únavu. Tá nás dokáže 
každý rok poriadne potrápiť. Na vine 
však nie je moderná doba, jarnou 
únavou trpeli podľa odborníkov už aj 
naši predkovia. Vysvetlenie je pritom 
jednoduché. Po skončení zimy býva 
organizmus vyčerpaný a unavený zo 
stresov a chorôb. Dôležitú úlohu zo-

hráva i to, že počas zimy jedávame 
menej čerstvého ovocia a zeleniny. To 
všetko spolu kladie veľké nároky na 
naše telo, ktoré je nútené maximál-
ne využívať rezervy energie, ako aj 
imunitného systému, a tak sa niet čo 
čudovať, že sa dostaví únava. Jestvuje 
však zopár trikov, ako sa opäť dostať 
do formy.

Svoj organizmus naštartujeme 
pravidelnou dennou polhodinou 
rýchlejšej chôdze. Na pohyb však 
treba myslieť aj v práci. Ak máte se-
davé zamestnanie, robievajte si pra-
videlné prestávky - poprechádzajte 
sa, ponaťahujte, zacvičte si pri otvo-
renom okne a ak je to možné, obed 
si zjedzte na lavičke vonku a nie v 
kancelárii. Zmenou by mali prejsť 
aj naše stravovacie návyky. Mali by 
sme zabudnúť na ťažké jedlá, ktoré 
prevládali v našom jedálničku počas 
zimy a odľahčiť svoj tráviaci systém. 
Oprášme košík a vyrazme na trh na-
kúpiť sviežu jarnú zeleninu, veď čo 
môže byť lepšie ako čer-
stvý šalát, ktorý dodá 
nášmu telu množstvo 
tak potrebných vita-
mínov. Potom by už 
nič nemalo brániť 
tomu, aby sme si 
užívali jar plný-
mi dúškami.

Užime si voňavú jar

» Renáta Kopáčová, redaktorka

/Hruštín/ - Po ročnej pandemickej prestávke sa 
v Hruštíne konal 42. ročník zimného lyžiarskeho 
prechodu Piatimi hoľami. Veľmi dobré snehové pod-
mienky a tradične výborná organizácia podujatia, 
prilákali do bielej stopy vyše 130 ľudí rôzneho veku. 
Organizátori im pripravili občerstvenie na trati a v 
cieli pri dobrej hudbe ich pohostili guľášom, šiška-
mi, čajom i kávou. Na pamiatku vydareného dňa 
dostali aj darčeky od obce Hruštín a OŠK Hruštín - 
perá, prívesky na kľúče i mapu.

/ww ocu, or/

/Oravský Podzámok/ – Doposiaľ neprístupné 
priestory ponúknu túto sezónu návštevníkom Orav-
ského hradu. Uvidia podzemné chodby, tzv. kaze-
maty, ktoré sprístupnili v rámci slovensko-českého 
projektu Objavte tajomstvá hradných pevností. Pod 
hradom sú k dispozícii stojany na bicykle, v altánku 
úložné boxy na odkladanie batožiny a putovná vý-
stava o faune a flóre hradných pevností je v súčas-
nosti na Oravskom hrade.

/im, ww,or/

/Žaškov – Párnica/ - Oravská vodárenská spoloč-
nosť, a. s. v katastroch obcí Žaškov, Párnica, Zábrež, 
Veličná a Poruba – Gäceľ začala výstavbu verejnej 
kanalizácie, na ktorú sa napoja obce Žaškov a Párni-
ca. Na verejných hovoroch zástupcovia spoločnosti 
predstavili občanom projekt a odpovedali na ich 
otázky. Prostredníctvom obecného rozhlasu a inter-
netovej stránky obce  občanov vopred informujú, na 
ktorej ulici sa začnú zemné a výkopové práce.

/ww ocu, or/

/Námestovo/ - V súkromnej Spojenej škole 
EDUCO Námestovo-Slanická osada v školskom 
kole  SOČ súťažili 4 žiaci s jednoročnou prácou: 
Sára Djobeková z 2.OB triedy získala 1. miesto, 
Timotej Oršuliak z 2.OB obsadil 2. miesto, Tomáš 
Labdík z 3.OB má 2. miesto a Sofia Stacherová z 3.OB 
triedy získala 1. miesto. Všetci postúpili do okresné-
ho kola.

/mk, sš vb, or/

/Tvrdošín/ - Vrece so štyrmi igelitovými taškami 
nelegálneho tabaku našli v tržnici v okrese Tvrdošín 
príslušníci finančnej správy za asistencie služobné-
ho psa. Majiteľ ho uchovával pod sedadlom doprav-
ného prostriedku pre záujemcov, ktorí nepožadovali 
doklad o kúpe. Doklady o jeho nadobudnutí nemal 
a ani predaj neevidoval cez registračnú pokladnicu. 
Hliadka tabak zabezpečila a majiteľovi hrozí poku-
ta, daňové priznanie a zaplatenie spotrebnej dane. 
Informoval o tom Colný úrad Žilina.

/im, mj, cú, or/

/Dolný Kubín/ – Ľuďom utekajúcim z Ukrajiny po-
môže v Dolnom Kubíne aj nový informačný leták. V 
slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku tam 
nájdu kontakty na dôležité inštitúcie v meste, infor-
mácie z oblasti vzdelávania, zdravotníctva, ponuky 
práce a tiež usmernenia k  vybaveniu dokladov. * 
Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne 
pomáha organizovaním bezplatného kurzu sloven-
ského jazyka pre ľudí z Ukrajiny.

/ww msú, ml, or/

/Nižná - Orava/ - Regionálne kolo súťažnej prehliad-
ky Cineama pripravilo Oravské kultúrne stredisko v 
spolupráci s obcou Nižná a Orfiklubom Nižná. Na 30. 
ročníku amatérskych filmov od tvorcov z oravského 
regiónu sa v troch súťažných blokoch predstavilo 
13 autorských filmov v kategóriách dokumentárny 
film, hraný film, experiment a videoklip. Filmový 
deň v Nižnej ponúkol aj seminár s odborníkmi.

/oks rh, or/ tvorcov z oravského regiónu
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Jar už prevzala žezlo a tak si po dlhej 
zime môžeme spestriť naše príbytky, 
predzáhradky, balkóny či terasy pre-
krásnymi jarnými dekoráciami plný-
mi pestrofarebných kvetov.

Záhradné centrá už ponúkajú 
množstvo v malých kvetináčikoch kvit-
núcich jarných cibuľovín vhodných aj 
na pestovanie v nádobách a tiež rôzne 
jarné kvety. Výber je skutočne pestrý. 
Zvoliť môžete šafrany, hyacinty, mod-
rice, narcisy či tulipány a doplniť ich 
sirôtkami, prvosienkami či sedmok-
ráskami. Jednotlivé druhy môžete aj 
kombinovať a vytvoriť tak originálne 
dekorácie.

Budete potrebovať:
- kvetináče, debničky, hranty, ale aj 
menej tradičné nádoby akými sú na-
príklad starý košík, plechový krčah, už 
nepoužívané maľované šálky a misky 
či drevené koryto. Ak nájdete doma ne-
jaké staršie nádoby, ktoré ste predtým 
používali, najskôr ich dobre očistite a 
umyte v horúcej vode,
- pracovné rukavice,
- záhradnícky substrát,
- jarné cibuľoviny a jarné kvety na dopl-
nenie výsadby,
- mach, kôra, vetvičky,
- drobné dekorácie podľa vlastnej fan-
tázie.

Takto sa to podarí:
- Na dne kvetináčov vytvorte drenážnu 
vrstvu z hlinených črepov alebo ke-
ramzitu. Táto vrstva by mala byť vyso-
ká najmenej päť centimetrov, zabránite 
tak prípadnému odhnívaniu koreňov 
rastlín.
- Nádobu naplňte záhradníckym sub-
strátom. V prípade, že použijete košík, 
pred výsadbou ho vysteľte igelitovou 
fóliou.
- Z kvetináčikov vyberte rastliny a za-
saďte ich do nádoby.
- Pôdu okolo utlačte a pokryte machom.
- Prázdne miesta medzi kvietkami do-
plňte vetvičkami, kôrou či drobnými 
jarnými dekoráciami podľa vlastnej 
fantázie.
- Na záver rastliny polejte a nezabudni-
te na pravidelnú zálievku.

Oživte si príbytok 
jarnými dekoráciami

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Ilustračné foto. zdroj foto ekolo58 pixabay
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5% 
CBD olej

10% 
CBD olej

20% 
CBD olej

6% 
CBD olej

3% 
CBD olej

45,90EUR 63,00EUR 20,90EUR
34,80 EUR 17,30EUR

28,80 EUR
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NOVOOPTIK a.s.

/Novooptik

www.novooptik.sk Námestovo, Hviezdoslavova 18 | 0904 545 103 | Pon - Pia 9.00 - 17.00
Tvrdošín, Trojičné nám. 121 | 0911 162 624 | Pon - Pia 8.00 - 16.30

Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 42 | 0949 572 426 | Pon - Pia 8.00 - 17.00

Novootvorená optika v Trstenej, Bernolákova 17 (vedľa Prima banky)

Najväčší výber
v regióne   

Zaostrite
štýlovo!

Viac ako
2000 rámov v ponuke

už od
30 €

ZĽAVY
do

-30%
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INZErÁT,KTOrÝprEDÁVa

0907 727 203
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Každý týždeň:
Dolný Kubín (+ prímestské časti), 
Tvrdošín, Námestovo, Nižná, Trste-
ná, Zábiedovo, Brezovica, Čimhová, 
Liesek, Štefanov, Vavrečka, Ťape-
šovo, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruš-
tín, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Ora-
vou, Chlebnice, Sedliacka Dubová, 
Horná Lehota, Oravský Podzámok, 
Medzibrodie nad Oravou, Bziny, 
Veličná, Revišné, Oravská Poruba, 
Párnica, Istebné, Žaškov, Vyšný Ku-
bín, Jasenová, Zemianska Dedina

+ v párnom týždni navyše:
Oravský Biely Potok, Habovka, Klin, 
Bobrov, Zubrohlava, Rabča, Rabči-
ce, Sihelné, Oravská Polhora, Pribiš, 
Leštiny, Osádka, Malatiná

+ v nepárnom týždni navyše:
Oravská Jasenica, Oravské Veselé, 
Mútne, Beňadovo, Breza, Krušet-
nica, Lomná, Zákamenné, Novoť, 
Oravská Lesná, Vitanová, Hladov-
ka, Suchá Hora, Zázrivá, Kraľovany

oravsko@regionpress.sk
spravodajstvodk@regionpress.sk

Redakcia: Trojičné námestie 191 
TVRDOŠÍN

INZERCIA

ORAVSKO
DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

Marta Kontrová  0907 727 203
Bc. Anna Lukáčiková  0908 792 859
Slávka Voreková  0910 392 751
Distribúcia:
Ján Lajmon    0905 400 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (32.480 domácností)

PRIDAJ SA K NÁM praca@hern.sk
0904 025 388

CNC OPERÁTOR
�����������������

cca1200€
brutto

OPERÁTOR
�����������������

cca1200€
brutto

������
�����

cca1100€TPP bruttoTPPTPP

cca1500€���� cca1600€���� cca1500€����

Konfucius   
Keď si prišiel na svet, plakal si a všetci sa radovali. Ži tak, aby 
všetci plakali, až ho budeš opúšťať.

C i t á t y
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PLASTOVÉ OKNÁ

 Aluplast
 Gealan
 Salamander

Bezpečnostné dvere
Garážové brány
Vstavané skrine

Stačí prezvoniť, a my Vám zavoláme:

0910 109 109
50 %

ZĽAVA
na žalúzie

20 rokov na trhu   |   vyše 100.000 spokojných zákazníkov

RÝCHLE DODANIE OKIEN !!!!!!

99
-0
30

OBJEDNAJTE 

EŠTE V STARÝCH 

CENÁCH!

    ZDARMA
• extra zľavy pre
   rodinné domy
   a bytové podniky,
   stavebné firmy a iné...
• cenová kalkulácia
• 3 tesnenia v cene 2 tes.
• 6-komorové okná
   v cene 5-komorových

    ZDARMA
• parapety zdarma
• dovoz nových
   a odvoz starých okien    
• zameranie
• odborné poradenstvo
• mikroventilácia
   ku každému otváravo-
   sklopnému oknu
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Gene Roddenberry    
Ak má človek prežiť, musí sa naučiť mať ra-
dosť zo zásadných rozdielov medzi ľuďmi 
a medzi kultúrami. Naučí sa, že rozdiely v 
myšlienkach a správaní sú očarujúce, sú 
časťou zaujímavej rozmanitosti života, nie 
niečím, čoho sa treba báť.

C i t á t y
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člen sietePo - So 8.00 - 18.00 hod. 
www.domoss.sk

Otváracie hodiny

Aleja Slobody 3054, Dolný Kubín
tel.: 043-238 8992

člen siete8.00 - 18.00 hod. 
omoss.sk

y

VITAJ JAR

č

STIGA COMBI 748S
benzínová kosačka
STIGACOMBI748S

motor 139 cm3, výkon 2,20 kW, záber 46 cm, 
centrálne nastavenie výšky strihu od 22 do 80 mm, 
pre plochy do 1200 m2, súčasťou je aj deflektor a 
mulčovacia vložka, s pojazdom

399,00   €
499,00 €

Ušetríte 
100,00 EUR

STIGA COMBI 753SE
benzínová kosačka
STIGACOMBI753SE

motor 166 cm3, výkon 2,60 kW, záber 51 cm, 
centrálne nastavenie výšky strihu do 27 do 90 mm, 
pre plochy do 1800 m2, súčasťou je aj deflektor a 
mulčovacia vložka, s pojazdom

529,00   €
649,00 €

Ušetríte 
120,00 EUR

STIGA COLLECTOR 35E
elektrická kosačka
STIGA35E

1000 W elektromotor, záber 33 cm, 3 stupne 
nastavenia výšky kosenia (25 - 65 mm), odporúčaná 
plocha kosenia je 300 m2, zberný kôš 30 l

89,00   €
109,00 €

Ušetríte 
20,00 EUR

STIGA SLM 540 AE
akumulátorová kosačka
STIGASLM540AE

záber 38 cm, 48 V, zberný kôš 40 l, plastový skelet, 
centrálne nastavenie výšky strihu, pre plochy do 
350 m2

349,00   €
359,00 €

Ušetríte 
10,00 EUR

STIGA SV213E
elektrický prevzdušňovač
STIGASV213E

aerátor a vertikulátor, 1300 W elektrický motor, 
2 vymeniteľné súpravy - 36 pružinových hrotov 
na prevzdušnenie a 16 nožov na vertikutáciu, 
zadný zberač s objemom 40 l

119,00   €
139,00 €

Ušetríte 
20,00 EUR

STIGA BC545D
benzínový krovinorez
STIGABC545D

2-taktný zážihový motor s obsahom 42,7 cm3 
(1,25 kW), záber 45 cm, dvojstrunová hlava 
TapGo, kovový nôž 3T, dvojitý postroj

199,00   €
259,00 €

Ušetríte 
60,00 EUR

STIGA BIO MASTER 2200
drvič záhradného odpadu
STIGABIOMASTER

motor 2200 W, 2 nože s obojstranným ostrím, 
rozdrví vetvy s priemerom až 40 mm, 50 l textilný 
zberný kôš

129,00   €
159,00 €

Ušetríte 
30,00 EUR

VARI TERRA Q675
benzínový rotavátor
TERRAQ675

4 - taktný motor BriggsStratton s výkonom 3,9 HP, 
šneková prevodovka, 6 nožov, záber 80 cm,

579,00   €
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