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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 12 940 domácností 

ĽUBOVNIANSKO
Č. 22 / 3. JÚN 2022 / 26. ROČNÍK

NÁBYTOK
RAREX

váš farebný domov

NÁBYTOK RAREX, s.r.o.

Ľubovňa

www.nabytokrarex.sk
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už  na trhu20

ROZUMNÁ
PÔŽIČKA0915 965 075

zamestnaným
SZČO (aj bez DP)

dôchodcom
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• ROYAL CLEAN •
• Čistenie hrobov    • Obnova písma

• Čistenie zámkových dlažieb, betónových plôch,...
• Predaj čistiacej a impregnačnej chémie

AKCIA PLATNÁ PRI OBJEDNÁVKACH DO KONCA JÚNA
JEDNOHROB  90€  65€

     DVOJHROB  140€  95€
Obnova písma   1,20€  1€/ZNAK

Impregnácia a doprava ZDARMA
Záruka na znaky

0911 996 087   0949 651 250    info@cistenie-hrobov.sk    www.cistenie-hrobov.sk

NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY 
STRIECH
OPRAVA 
KOMÍNOV

mobil: 

0940 973 777
Za prijateľnú 

cenu
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FORMALITY VYBAVÍME ZA VÁS

STAČÍ ZAVOLAŤ  PRÍDEME KEDYKOĽVEK

PENIAZE V HOTOVOSTI    IHNEĎ

sídlo Sabinov   0917 722 447
kalejatransport@gmail.com

Stará Ľubovňa
Obrancov mieru 3, 064 01

tel.: 052/431 72 97

Exkluzívne iba u nás 
so šošovkami KODAK

Optika sa nachádza
v budove Nemocnice.

Otváracie hodiny:
PO - PIA   7:30 - 15:00
SO - NED ZATVORENÉ

S
Obrancov m

tel.:

Otv

Okuliarové rámy

už od 19,90 €
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INZERUJTE U NÁS
0907 877 862

lubovniansko@regionpress.sk

• najčítanejšie regionálne noviny
• najväčšia distribúcia

• vydávané každý týždeň
• grafika v cene inzerátu

www.regionpress.sk

OD BRATISLAVY
PO HUMENNÉ

lubovniansko
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INZERCIA

 

ĽUBOVNIANSKO

Alena Berithová  0907 877 862

Distribúcia:

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Každý týždeň: 
Stará Ľubovňa, Čirč, Forbasy, 
Hniezdne, Hromoš, Chmeľnica, 
Jakubany, Kamienka, Kolačkov, 
Kyjov, Ľubotín, Nižné Ružbachy, 
Nová Ľubovňa, Orlov, Plaveč, 
Plavnica, Podolínec, Šambron, 
Šarišské Jastrabie, Údol, Veľký 
Lipník, Vyšné Ružbachy

lubovniansko@regionpress.sk

Redakcia: Mierová 14
STARÁ ĽUBOVŇA

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 (12.940 domácností)

auto-moto/iné

» Predam Pavy 
0949225092

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP SL 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 operátorov O2        
a 4ka. TIP 1: Ak chcete inzerát 
na viac týždňov, pošlite rov-
nakú sms toľkokrát, v koľkých 
týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

13 RÔZNE / predaj    

Dnes dopoludnia znela z obecného 
rozhlasu v našej dedine pieseň Kar-
la Gotta. Uvedomila som si, že hoci 
tento hudobný velikán už takmer tri 
roky nie je medzi nami, žije stále v 
srdciach mnohých. 

Je skvelé, ak človek zanechá po 
sebe stopu, svedectvo o tom, že tu bol, 
že žil. Podobne ako astronauti, ktorí 
vztýčili vlajky na Mesiaci, ako stavite-
lia, ktorých stavby pretrvávajú po stá-
ročia, ako maliari, ktorých diela nad-
chýnajú aj po rokoch, ako hudobníci, 
ktorí sa vďaka svojim melódiám stali 
nesmrteľnými, ako...

Ľudia už odpradávna budujú ča-
sové schránky, do ktorých ukrývajú 
historické predmety alebo informácie 
pre budúce generácie. Rodiny si zasa 
vytvárajú rodinné albumy ako spo-
mienku na pekné chvíle, ale aj ako pa-
miatku pre svojich potomkov.

Myslím si, že zanechať správu vo 
fľaši – odkaz, ktorý chytí iných za srd-
ce a bude živý aj potom, keď tu už my 
nebudeme, môže každý z nás. Svojou 
ľudskosťou, obetavosťou, empatiou, 
nezištnosťou i ochotou načúvať iným 

a byť tu, keď nás potrebujú. Tak ako 
dobrí učitelia, ktorí dokážu ovplyv-
niť niekoľko generácií žiakov, šikovní 
lekári a zdravotníci, ktorí pomáhajú 
mnohým pri ich neľahkom boji s rôzny-
mi chorobami, opatrovatelia a sociálni 
pracovníci, ktorí sú pri trpiacich aj v 
ich najťažších chvíľach, ako záchraná-
ri, bez odvahy ktorých by vyhaslo veľa 
ľudských životov, ako dobrovoľníci, 
starajúci sa o tých, ku ktorým bol ži-
vot krutý, ako rodičia, ktorí starostlivo 
vychovali svoje deti, či starí rodičia, 
ktorí sa rozdávajú pre svoje vnúčatá, 
alebo ako ľudia, ktorí si nájdu čas po-
môcť rozličnými formami tým, ktorí sú 
v núdzi.

Prednedávnom som dostala dar-
ček zabalený v škatuľke, na ktorej je 
napísané:„Zanechajte 
malú iskru, nech ste 
kdekoľvek.“ Myslím si, 
že práve to by mohla 
byť cesta.

Zanechajme stopu

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 440€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

vodičov MKD VP 
skupiny "C+E"

Odmena: mesačne 900€ brutto + prémie 
+ príplatky + cestovné náhrady 

možnosť zárobku 2.000 - 2.500€/mesiac

Kontakt: 00421 917 999 400 
e-mail: dispo@gvslovakia.eu 

13
 12

2 
02

67

Prijmeme na dlhodobú spoluprácu

DO NEMECKA

+

2500 - 3000€
ELEKTRIKÁR A POMOCNÝ ELEKTRIKÁR

STAVBÁR
POKRÝVAČ PLOCHÝCH STRIECH
VODÁR/KÚRENÁR/INŠTALATÉR

Hľadáme
pracovníkov na vedúce

pozície v oblasti stavebníctva.
Nemecký jazyk podmienka

Nástup ihneď

+421 944 016 775 85
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0
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DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ

A HLINÍKOVÉ
OKNÁ

SERVIS A OPRAVA OKIEN

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY
- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK 
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 
- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE 
- GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

PREPRAVA NA LETISKÁ
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk
KRAKOW - VIEDEŇ - RZESZÓW - KATOWICE - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA

6. jún 1944
vylodenie v Normandii 

Výročia a udalosti 7. jún 1929
Vatikán sa stal suverénnym štátom 

Výročia a udalosti

0907 263 750  info@stroj-omietky.sk

VÁPENNOCEMENTOVÉ
STROJOVÉ OMIETKY

85
_0

70
8



SL22-22-strana 3

ZAUJALO NÁS / STAVBA, SLUŽBYĽUBOVNIANSKO 3

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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KOMINÁRSTVO
na trhu už 30 rokov

Vykonávame práce v rámci celej SR

Karol a Bc. Ján Kmeč
revízni technici komínov

0907 933 226 | 0915 426 164
mail: kmekom@kmekom.sk

KMEKOM, s.r.o., Nová Ľubovňa 27
www.kmekom.sk

- revízie komínov ku kolaudácii
  novostavieb a rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie
        aj zadechtovaných komínov

- revízie komínov ku kolaudácii
  novostavieb a rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie
        aj zadechtovaných komínov
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Nedostatočné hojenie kostí v tvárovej 
oblasti predstavuje v populácii závaž-
ný problém a to bez ohľadu na vek. 
Doterajšie možnosti liečby tvárového 
kostného tkaniva úspešne posunul tím 
vedcov z Košíc. Inovatívny biomateriál, 
ktorý vyvinuli a experimentálne otes-
tovali, podporuje a stimuluje hojenie 
kostného tkaniva a nevyvoláva nega-
tívnu imunitnú odpoveď organizmu.

Poškodenia kostí spôsobené úra-
zom, infekciami, nádormi a vrodenými 
poruchami sú jednými z hlavných prí-
čin postihnutia kostí. Spájajú sa nielen s 
mnohými zdravotnými, ale aj estetickým 
problémami. Vedci vyvíjajúci nové kostné 
implantáty sa dlhodobo snažia dosiahnuť 
optimálnu interakciu medzi telom a vlože-
ným implantátom. Vynikajúce výsledky 
v tejto oblasti dosiahol vedecký kolektív z 
Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i 
(UMV SAV, v. v. i.), Univerzity veterinárske-
ho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach 
a spoločnosti Solmea, s. r. o.

Výskumníci z ÚMV SAV, v. v. i., sa za-
merali na vývoj implantátov vo forme ke-
ramických platničiek a samovoľne tuhnú-
cich biocementov vo forme pást. „Vyvinuli 
sme modifikovaný kalcium-fosfátový bio-
cement obsahujúci rozpustnú nanokryš-
talickú zložku, ktorá zabezpečuje rýchle 
a významné vylučovanie vápnikových ió-
nov počas tuhnutia. Vďaka tomu náš ma-
teriál rýchlo tuhne, vo výslednej podobe je 
pórovitý a pevnosť v tlaku, ktorú dosahuje, 

je blízka kostnému tkanivu,“ opísal výsle-
dok výskumu Ľubomír Medvecký z ÚMV 
SAV, v. v. i., ktorý spolu s Jánom Dankom z 
UVLF v Košiciach riadi a koordinuje vedec-
ký kolektív. „Efektivitu biocementu sme 
úspešne otestovali vložením biocemento-
vej pasty do miesta poškodenia kostného 
tkaniva po vytrhnutí zubov svine, pričom 
po vyhojení sa zachovala hrúbka kosti a 
vytvorilo sa kvalitatívne rovnaké kostné 
tkanivo,“ doplnil Ľ. Medvecký.

Inovatívne biomateriály majú rad 
ďalších výhod. „Náš keramický implan-
tát sa vyznačuje vhodným zložením, 
štruktúrou, ako aj špecifickým spôso-
bom prípravy,“ objasňuje Ľ. Medvecký a 
ďalej pokračuje, „je netoxický, zdraviu 
neškodný, nevyvoláva zápalovú reakciu 
a dá sa pripraviť do požadovaného tvaru. 
Nespornou výhodou je jeho pozorovaná 
funkčnosť aj po aplikácii bez nasadenia 
odobraných a následne kultivovaných 
kmeňových buniek pacienta, čo význam-
ne znižuje technickú a finančnú náročnosť 
vykonaného úkonu v porovnaní s často 
používanými implantátmi s nasadenými 
bunkami uprednostňovanými pri podob-
ných typoch tvárových operácií.“ Nové 
biomateriály plánuje vedecký tím pod ve-
dením Andreja Jenču zo spoločnosti SOL-
MEA, s. r. o., v krátkom čase aplikovať a 
otestovať v klinických skúškach, ktoré sú 
nevyhnutné pre využitie v praxi.

Informácie poskytla 
Slovenská akadémia vied

Nová nádej pre pacientov

» ren

SEMPER PARATUS
Ponuka práce:

Prax nieje nutná Na projektoch Vás partia zaučí
+421 948 800 200    info.petrosbau@gmail.com

MZDA: 2200€-3500€
Podľa odpracovaných hodín

a skúseností

VÝHODY:
•  Práca v celej EU
•  Firemné vozidlá
•  Cesta a ubytovanie
   zabezpečené (hradené)

PODMIENKY:
•  Živnostnenský list
•  Platná vyhláška (§21)

►ELEKTRIKÁR
►POMOCNÝ ELEKTIKÁR
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 877 8620907 877 862
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Škodlivé zdravotné vplyvy tabaku sú 
dlhodobo všeobecne známe. Približ-
ne 85 % fajčiarov trpí silnou závis-
losťou od nikotínu. Môže trvať aj nie-
koľko mesiacov či rokov, kým sa jej 
fajčiar úplne zbaví. Ako na to? Tieto 
rady vám môžu pomôcť:

Nájdite svoj osobný závažný dôvod 
– základom je nájsť svoj skutočný osobný 
dôvod, pre ktorý budete chcieť uskutočniť 
zmenu vo svojom živote. Dôvodov môže 
byť hneď niekoľko (zlepšenie zdravia, 
zníženie ekonomických nákladov spo-
jených s výdavkami na fajčenie, zmena 
postojov – túžba byť lepším vzorom pre 
svoje okolie).

Zistite si možnosti v súvislosti s od-
vykaním – je dobré byť pripravený na to, 
že odvykanie je zložitý proces, pri ktorom 
sa organizmus bráni nedostatočnému prí-
sunu nikotínu. Okrem rôznych voľnopre-
dajných farmakologických pomôcok (ná-
plaste, žuvačky, spreje, a podobne) môže 
pomôcť psychoterapia či meditácia. Nie je 
hanbou vyhľadať odbornú pomoc, ak vám 
proces odvykania spôsobuje ťažkosti.

Rozprávajte sa s blízkymi – rodina 
a okolie môže byť v procese odvykania 
podpornou zložkou, nebráňte sa rozho-
voru s blízkymi o svojom probléme.

Naučte sa relaxovať – na začiatku 
odvykania je dobré tento proces začať v 
období, kedy neprežívate zložité životné 
situácie, ale máte pokojnejší režim. Mno-
ho fajčiarov tvrdí, že im cigareta pomáha 

zvládať stresové situácie. Zmeňte tento 
postoj a namiesto cigarety začnite špor-
tovať, chodiť na prechádzky, alebo inak 
relaxovať. Dôležité je nájsť iný spôsob, 
ktorý vám prinesie uvoľnenie. Pomôcť 
môže aj relaxačná hudba alebo masáž.

Vyhýbajte sa „spúšťačom“ – mnohí 
fajčiari za takýto spúšťač považujú naprí-
klad pitie kávy alebo posedenie pri pohá-
riku. Ak ste boli zvyknutí na takéto rituály, 
viete ich nahradiť napríklad prechádzkou, 
cvičením, telefonátom priateľom.

Urobte poriadok v domácnosti – ak 
ste fajčili v interiéri, vyperte záclony, vy-
čistite koberce. Popolníky nahraďte osvie-
žovačmi vzduchu alebo aromalampami.

Nenechajte sa odradiť neúspechom 
– pokiaľ na svojej ceste zlyháte a znovu 
si v slabej chvíľke zapálite, nenechajte sa 
odradiť týmto zážitkom. Radšej sa zamys-
lite nad tým, čo vás viedlo k tomu, že ste 
pocítili nutkanie. Treba sa poučiť z tejto si-
tuácie a vyhýbať sa negatívnym emóciám 
zo zlyhania. Skúšať môžete znova a znova.

Začnite sa hýbať – telesná aktivita 
zlepšuje náladu aj fyzickú kondíciu. Po-
máha zmierňovať abstinenčné príznaky. 
Ak trpíte bez cigariet hladom a zvyšujete 
svoj kalorický príjem, cvičenie vám pomô-
že spaľovať nadbytočne prijímané kalórie.

Informácie poskytol Odbor podpory 
zdravia a výchovy k zdraviu Úradu ve-
rejného zdravotníctva SR a regionálne 

úrady verejného zdravotníctva SR

Odvykanie od tabaku

» ren
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SLUŽBY, OPLATÍSA.SK ĽUBOVNIANSKO
5 Alena Berithová

0907 877 862

ĽUBOVNIANSKO
berithova@regionpress.sk
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Dovolenka s dotáciou pre 
dôchodcov na 6 dní/ 5 nocí

Iba za  222,- EUR/1 osoba a pobyt
Cena zahŕňa: 5 x plnú penziu, 

výber z ponuky jedál
5 x ubytovanie s vlastným soc.zariadením

100 % z dopravy na výlet do Zuberca 
a na Oravskú priehradu

BONUSY ZDARMA: grilovačka, 
káva a koláče, bicykle ....

Voľné termíny: od 11.7.22, od 25.7, od 1.8, 
od 8.8, od 15.8 ..... až do 19.9.22

Kontakt a rezervácie: 
Penzión *** Oravská horáreň 396, 

Oravský Podzámok
0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

www.oravskahoraren.sk

DOBRÉ ZDRAVIE Z ORAVSKEJ HORÁRNE !
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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
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10%-
ZĽAVA

Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí vášho 
domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš exkluzívny 
štýl. Vhodné pre rovné a lomené schody.
Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám bezplatne a 
nezáväzne posúdila vaše schody. Spomeňte toto vydanie a 
získajte 10 % zľavu na svoj obľúbený schodiskový výťah.

Pre ŤZP občanov 
možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového 
výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

Táto ponuka je k dispozícii do 
15. 6. 2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.
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