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11. apríla 1792   
bola vo Francúzsku vynájdená gilotína.

Výročia a udalosti

PRÍVESYŤAŽNÉ 
ZARIADENIA

e-mail: arenatech@arenatech.sk www.arenatech.sk
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párny týždeň: Kysucké Nové 
Mesto, Dubie, Čadca, Čierne, 
Dunajov, Krásno nad Kysucou, 
Oščadnica, Raková, Staškov, Svr-
činovec, Turzovka, Zborov nad 
Bystricou, Budatínska Lehota, 
Dubie, Dolný Vadičov, Lodno, 
Lopušné Pažite, Povina, Rado-
ľa, Rudina, Rudinka, Snežnica, 
Korňa, Makov, Nová Bystrica, 
Olešná, Podvysoká, Skalité, Sta-
rá Bystrica, Nižný Kelčov, Vysoká 
nad Kysucou, Vyšný Kelčov  
nepárny týždeň: Korňa, Makov, 
Nová Bystrica, Olešná, Podvyso-
ká, Skalité, Stará Bystrica, Tur-
zovka, Nižný Kelčov, Vysoká nad 
Kysucou, Vyšný Kelčov, Dubie, 
Čadca, Čierne, Dunajov, Krásno 
nad Kysucou, Oščadnica, Rako-
vá, Staškov, Svrčinovec, Turzovka, 
Zborov nad Bystricou, Budatín-
ska Lehota, Kysucké Nové Mesto, 
Dolný Vadičov, Lodno, Lopušné 
Pažite, Povina, Radoľa, Rudina, 
Rudinka, Snežnica 

kysucko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6   
ŽILINA
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Mgr. Dana Mráziková  0908 979 468
Veronika Žideková  0905 362 803
Barbora Gajdošová      0915 780 751
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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.
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Aj tento rok máme až do konca aprí-
la možnosť rozhodnúť sa, kam po-
putujú dve percentá z našich daní. 
Na Slovensku pôsobí množstvo ob-
čianskych združení, neziskových 
organizácií či nadácií, ktoré nás žia-
dajú o podporu.

Občianske združenia a ďalšie 
neziskové organizácie sú veľmi vý-
znamným prvkom našej spoločnosti, 
ale nezaobídu sa bez pomoci svojich 
priaznivcov, priateľov, dobrovoľníkov 
a darcov, pretože o prerozdelení dotácií 
mimovládnym organizáciám nerozho-
duje štát, ale samotní občania. Aj preto 
nás prosia o podporu formou darova-
nia dvoch percent z našej už zaplatenej 
dane.

Zoznam prijímateľov na rok 2022 z 
komory notárov, ktorý je zverejnený aj 
na jej webovej stránke, obsahuje viac 
ako 17 000 organizácií uchádzajúcich 
sa o naše dve percentá z daní. Podporiť 
môžeme nadácie, ktoré bezplatne po-
skytujú nevyliečiteľne chorým a deťom 
domácu paliatívnu liečbu, či organi-
zácie, ktoré zabezpečujú podporu pre 
našich seniorov alebo sa venujú rozvo-
jovej a humanitárnej pomoci. O pomoc 
sa uchádzajú aj rôzne športové kluby, 

združenia zachraňujúce naše kultúrne 
dedičstvo, kultúrne spolky, centrá voľ-
ného času pre deti, hudobné zoskupe-
nia, tanečné štúdiá, ochranárske spol-
ky, združenia venujúce sa záchrane 
zvierat alebo zveľaďovaniu obcí či škôl, 
ako aj spolky združujúce ľudí s roz-
ličnými diagnózami a tiež množstvo 
nadácií venujúcich sa inej prospešnej 
činnosti. Je len na nás, koho si zvolíme.

Obetujme kúsok zo svojho voľné-
ho času pre zmysluplnú vec. Stačí si 
vybrať organizáciu a vyplniť tlačivo. 
Možno si povieme, čo už môže zmeniť 
tých zopár eur, ktoré práve my daruje-
me. Ale rozhodne sa nenechajme touto 
myšlienkou uchlácholiť, pretože pre 
neziskové organizácie aj takéto zdan-
livo bezvýznamné zrnko piesku môže 
znamenať veľa a rovnako aj pre celú 
našu spoločnosť, ktorej 
svojou činnosťou pro-
spievajú.

Nájdime si čas 
na pozornosť, spo-
lupatričnosť a po-
moc, nájdime si 
čas konať dobro.

Nájdime si čas konať dobro

» Renáta Kopáčová, redaktorka

12. apríla 1961   
 sa uskutočnil prvý let človeka do vesmíru 
– Jurij Gagarin.

Výročia a udalosti
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Kombinovaná spotreba  PEUGEOT FINANCE
0 – 6,9 l/100 km, emisie CO2 0 – 156 g/km (podľa normy WLTP). * V závislosti od modelu a verzie. 

ODKUPNÝ BONUS AŽ DOODKUPNÝ BONUS ODKUPNÝ BONUS AŽ DOAŽ DO 2 500 �*
DVOJNÁSOBNE VÝHODNÉ FINANCOVANIE

NABÍJACIA KARTA V HODNOTE
PRE ELEKTRICKÉ A HYBRIDNÉ VERZIE

600 �

L I O N
DAYS
PEUGEOT

peugeot.sk Kombinovaná spotreba  PEUGEOT FINANCE
0 – 6,9 l/100 km, emisie CO2 0 – 156 g/km (podľa normy WLTP). * V závislosti od modelu a verzie. 

ODKUPNÝ BONUS AŽ DOODKUPNÝ BONUS ODKUPNÝ BONUS AŽ DOAŽ DO 2 500 �*
DVOJNÁSOBNE VÝHODNÉ FINANCOVANIE

NABÍJACIA KARTA V HODNOTE
PRE ELEKTRICKÉ A HYBRIDNÉ VERZIE

600 �

L I O N
DAYS
PEUGEOT

peugeot.sk Kombinovaná spotreba  PEUGEOT FINANCE
0 – 6,9 l/100 km, emisie CO2 0 – 156 g/km (podľa normy WLTP). * V závislosti od modelu a verzie. 

ODKUPNÝ BONUS AŽ DOODKUPNÝ BONUS ODKUPNÝ BONUS AŽ DOAŽ DO 2 500 �*
DVOJNÁSOBNE VÝHODNÉ FINANCOVANIE

NABÍJACIA KARTA V HODNOTE
PRE ELEKTRICKÉ A HYBRIDNÉ VERZIE
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PEUGEOT

peugeot.sk

Kombinovaná spotreba  PEUGEOT FINANCE
0 – 6,9 l/100 km, emisie CO2 0 – 156 g/km (podľa normy WLTP). * V závislosti od modelu a verzie. 

ODKUPNÝ BONUS AŽ DOODKUPNÝ BONUS ODKUPNÝ BONUS AŽ DOAŽ DO 2 500 �*
DVOJNÁSOBNE VÝHODNÉ FINANCOVANIE

NABÍJACIA KARTA V HODNOTE
PRE ELEKTRICKÉ A HYBRIDNÉ VERZIE

600 �

L I O N
DAYS
PEUGEOT

peugeot.sk
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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»SČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Ponúkam žene lásku. Tel. 
kontakt: 0908 828 207 

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

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

Príklad:
RP KY 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 ne-
funguje u operátorov 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, KY zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

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    
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! ZBAVÍTE sa všetkých dlhov !

 ! Volajte 0905 638 627 !
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45,90EUR 63,00EUR 20,90EUR
34,80 EUR 17,30EUR

28,80 EUR

Deti sú vnímavé a prirodzene chcú byť 
súčasťou diania, v ktorom sú zapoje-
ní „ich“ dospelí. Počúvajú rozhovory 
rodičov, sledujú ich reakcie, citlivo 
vnímajú zmeny emócií u dospelých, 
kladú im veľa otázok. Ako sa rozprá-
vať s deťmi o súčasnej ťaživej situácii? 
Psychologička, psychoterapeutka, ale 
aj mama Hanka Ševčíková má pre ro-
dičov, učiteľov či vychovávateľov tieto 
konkrétne odporúčania:
- Nevyhýbajte sa tejto téme, netvárte sa, 
že sa nič nedeje. 
- Hovorte s deťmi primerane ich veku, 
vaším spoločným jazykom. 
- To, čo sa deje, pomenujte tak, aby 
tomu vaše deti poruzumeli. 
- Môžete komunikovať rečou, ktorá je 
dieťaťu blízka – hrou, obrázkami, kni-
hou, rozprávkou. 
- Nebojte sa vyjadriť aj to, že sa deje ne-
právosť. 
- Vyjadrite spolupatričnosť s obyvateľ-
mi Ukrajiny, prípadne deťom ukážte, či 
a ako je vo vašich silách týmto trpiacim 
ľuďom pomôcť. 
- Nechajte sa viesť ich otázkami. 
- Dajte priestor ich emóciám. 
- Pomenujte svoje pocity, obavy, ale 
nenechajte sa nimi pri komunikácii s 
dieťaťom zaplaviť. 
- Dajte dieťaťu pocítiť, že ono je v bez-
pečí. 
- Vyjadrite nádej vašimi slovami. 

- Dajte priestor aj iným témam, nemu-
síte sa o tom doma rozprávať neustále. 

TIP: Ukážte dieťaťu, ako sa môžete 
vyrovnať s aktuálnou situáciou pozi-
tívnym spôsobom – ako prejaviť soli-
daritu a empatiu, napríklad: finančná 
pomoc, vyjadrenie jasného stanoviska 
voči vojenskému konfliktu a ruskej ag-
resii na Ukrajine, vyjadrenie podpory 
napríklad kresbou obrázka pre ukrajin-
ské deti a podobne. Aktívne zapojenie 
pomáha pri znovuzískaní pocitu kon-
troly a zároveň znižuje pocit bezrad-
nosti. Buďte však aktívni v dosahu svo-
jich možností a v tom, v čom ste dobrí. 

Ak si neviete rady s vašim prob-
lémom, obráťte sa na na bezplatnú 
telefonickú linku 0800 800 566

Informácie poskytla 
Liga za duševné zdravie

Ako hovoriť o aktuálnych 
udalostiach s deťmi?

» ren
Ilustračné foto: zdroj foto Pezibear pixabay

Kontakt: 0903 846 665 
info@renaclean.sk  wwwrenaclean.sk

a za dobrú cenu!!! 
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NÁTERY STRIECHKvalitné

Obhliadka zadarmo

hlavne pre dôchodcov !
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A k tomu odmena

za riadne splácanie

www.raiffeisen.sk/pozicka

3 000 €
LEN ZA 50 € MESA NE
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10. apríla 1912   
vyplával Titanic z anglického prístavu 
Southampton.

Výročia a udalosti
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ
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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

INZErÁT,KTOrÝ
prEDÁVa

0915 780 751
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Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR po prvý raz v histórii 
samostatného Slovenska udeľovalo 
čestné štátne tituly „Zaslúžilý maj-
ster športu“ a „Zaslúžilý odborník 
v športe“.

Laureátmi titulu Zaslúžilý majster 
športu sa stali ôsmi olympionici: Michal 
Martikán, Peter a Pavol Hochschorne-
rovci, Elena Kaliská, Anastasia Kuzmi-
nová, Ladislav a Peter Škantárovci a 
Matej Tóth. Titul Zaslúžilý odborník v 
športe si prevzali siedmi odborníci: Jozef 
Martikán, Peter Hochschorner st., Peter 
Mráz, Juraj Martikán, Tibor Soós, Pavol 
Blaho a Natália Hejková.

„Štátne vyznamenania sa športov-
com udeľovali už za minulého režimu,“ 
hovorí Ivan Husár, štátny tajomník 
MŠVVaŠ SR pre šport. „Po revolúcii v 
tejto tradícii nikto nepokračoval. Zmenu 
priniesol až aktuálny zákon o športe, 
ktorý zaviedol možnosť udeliť čestné 
štátne tituly nielen športovcom, ale aj 
trénerom či iným odborníkom, ktorí sa 
významne zaslúžili o rozvoj športu,“ do-
dal Husár.

Podľa zákona o športe môže minis-
terstvo udeliť športovcovi čestný štátny 
titul „Majster športu“, alebo „Zaslúžilý 
majster športu“. Tréner, rozhodca či iný 
športový odborník môže získať titul „Za-
slúžilý odborník v športe“. Zákon myslel 

aj na funkcionárov a iných pracovníkov 
v športe, ktorým môže ministerstvo ude-
liť titul „Zaslúžilý pracovník v športe“.

„Aby si tieto tituly uchovali svo-
ju vážnosť, ministerstvo sa dohodlo s 
Olympijským a športovým výborom, že 
ministerstvu každý rok navrhne kandi-
dátov podľa jednotnej metodiky, ktorú 
akceptuje športové hnutie,“ vysvetľuje 
štátny tajomník. Návrh Slovenského 
olympijského a športového výboru 
(SOŠV) posudzuje Rada ministra pre 
šport, finálne slovo má minister škol-
stva. Tohtoročný ceremoniál udeľova-
nia titulov sa uskutočnil v spolupráci so 
Slovenským olympijským a športovým 
výborom v prostredí Slovenského olym-
pijského a športového múzea.

Ministerstvo verí, že čestné štátne ti-
tuly sa opäť stanú dôstojným ocenením 
práce výnimočných osobností v športe.

Ocenili prácu výnimočných 
osobností v športe

» ren
zdroj foto SOŠV, autor Andrej Galica

29,90 €
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„Uvoľnenie zo zeme nezna-
mená pre strom slobodu.“ 
Rabíndranáth Thákur, ben-
gálsky vševed 1861 – 1941.

„Bieda mení slobodu na 
otroctvo.“ Čínske príslovie 

„Ten, kto hovorí: tu vládne 
sloboda, klame, pretože 
sloboda nevládne.“ 
Gustav Freytag, nemecký 
spisovateľ 1816 – 1895. 

„Dokiaľ sa budeme držať 
karikatúry slobody, totiž 
slobody vnútorne a dušev-
ne sa zničiť, budú nezme-
neným spôsobom pokra-
čovať aj vonkajšie účinky 
takto skreslenej slobody.“ 
Benedikt XVI., 265. pápež 
katolíckej cirkvi 1927. 

„Sloboda, ktorá dovoľuje 
človeku blúdiť od cieľa k 
cieľu alebo sa rozplynúť v 
abstraktnej ničote, nie je 
slobodou, ktorou dispo-
nuje človek, ale slobodou, 
ktorá disponuje človekom.“ 
Jean Hyppolite, francúzsky 
filozof 1907 – 1968. 

CITÁTY
na tento týždeň 
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VOLAJTE: 

0915 780 751

Redakcia KYSUCKO

kysucko@regionpress.sk

KOLAGÉN S KYSELINOU
HYALURÓNOVOU

Krása
a mladosť

JÓDOVÉ
TABLETKY
150 mcg

,6035  s DPH
EUR

,2010  s DPH
EUR

www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)

0904 552 345

Ako efektívne posilniť imunitu ?
Sme v období, kedy sa veľa z nás zamýšľa 

nad svojou imunitou. Dôvodov je viacero: 
na záver zimy a na začiatku jari sme ešte 
nezačali prijímať také množstvo vitamínov 
a minerálov, ako tomu bude v lete, keď je 
oveľa viac sezónneho ovocia a zeleniny. 
Významnú úlohu hrá končiaca epidémia 
COVID-19, ktorú značná časť obyvateľstva 
prekonala alebo práve prekonáva. A stále 
netrávime toľko času pohybom na čer-
stvom vzduchu, ako tomu bude, keď sa 
oteplí.

Najlepší recept ako podporiť imunitu je jesť 
veľa ovocia, zeleniny, vyvážená strava a do-
statok pohybu na čerstvom vzduchu. Ak to 
však nie je postačujúce, imunitu je vhodné 
podporiť aj doplnkami stravy. Hitom posled-
ného obdobia je však nová, účinnejšia forma 
– vitamíny a minerály v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve tuk 
tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomálnej 
forme sa potrebné minerály a vitamíny na 
mikroúrovni obaľujú do maličkých čiasto-
čiek tuku. Táto forma je telu prirodzená a 
zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale pre-
dovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. To 
vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti príjmu 
vitamínov a minerálov podávaných práve v 
tejto forme. Štúdie hovoria až o 90% vstreba-
teľnosti. Tuky, do ktorých sa potrebné látky 
obaľujú sú pripravené z prírodných fosfolipi-
dov, sú biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôznymi 
mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, či 
konzumujeme. Naše biele krvinky tieto látky 
neustále odhaľujú, napádajú, neutralizujú a 
premieňajú na netoxický odpad, ktorý z tela 
vylúčime. A práve vitamín C a zinok patria 
medzi najdôležitejšie látky, ktoré biele krvin-
ky potrebujú na svoje správne fungovanie. 
Ich nedostatok sa prejavuje zvýšeným sklo-
nom k tvorbe zápalov a infekcií. 

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
toho má vitamín C veľa ďalších funkcií: 
zlepšuje a urýchľuje hojenie rán, podporuje 
tvorbu kolagénu, prispieva k antioxidácii or-
ganizmu, skracuje dĺžku trvania a zmierňuje 
príznaky nachladnutia, má ochranný efekt 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 

zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok v 
kombinácii s vitamínom C nielen prispieva 
k správnemu fungovaniu imunitného systé-
mu, ale podieľa sa aj na regenerácii metabo-
lizmu, zlepšuje správne fungovanie nervové-
ho systému, podporuje rast vlasov a nechtov, 
pomáha bojovať proti akné a podporuje krv-
ný obeh.

Možno sa predávkovať?

Pri každom doplnku stravy je potrebné 
myslieť na dávkovanie. Doporučený príjem 
zinku u dospelého človeka je 10 mg denne, 
závisí však od viacerých faktorov. Viac by to 
malo byť u tehotných a dojčiacich žien, ale 
napríklad aj u ľudí s vyšším podielom stravy 
z obilnín. Maximálna dávka, ktorú sa neod-
porúča prekračovať je 25 mg denne. Pri zinku 
je možné predávkovanie, ktoré sa najčastej-
šie prejavuje nevoľnosťou. Tento účinok je 
tak silný, že vysoké dávky zinku sa používajú 
v látkach na vyvolanie zvracania. K nevoľ-
nosti sa pri predávkovaní pridružujú bolesti 
žalúdka a hnačky, prípadne pocity pripomí-
najúce chrípku ako horúčka, zimnica, únava 
a bolesti hlavy.

Pri vitamíne C je odporúčaná denná dáv-
ka u dospelého 80—100 mg. O polovicu až 
dvojnásobne viac by mali prijímať fajčiari. 
Maximálna denná dávka je 2000 mg. Vitamí-
nom C sa nemožno predávkovať, pretože pre-
bytočný vitamín C telo vylúči. Pri dlhodobo 
nadmerných dávkach však dochádza k zvý-
šenej záťaži obličiek a preto sa neodporúča.  
                                                                            » red.
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Prijmeme do pracovného
pomeru pracovníkov:

Halama Holding - Píla Senec s.r.o.
KROVY, STRECHY

Boldocká cesta 2560, 903 01 Senec
Tel.: 02/4592 3392, 0903 922 222

Ubytovanie vieme zabezpečiť
Mzda: 1 300 € + prémie / výkon

 strojníka pásovej píly - mebor 
 strojníka rámovej píly - gáter
 pomocný robotníka do drevovýroby
 údržbár - zvárač
   (nutný zváračský preukaz)
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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Môj Stannah, 
moja sloboda

Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

24/7
Servis po celom 

Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku schodiska alebo 
navštívte www.stannah.sk. Získajte 10% zľavu s týmto časopisom.

BEZPLATNÁ
INFOLINKA 0800 162 162

Stannah je svetovým lídrom na trhu stoličkových výťahov

5 rokov záruka vrátane bezplatného servisu – jedinečné na trhu

Pre priame, točité aj vonkajšie schodiská

Fre1


