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POPRADSKO
KEŽMARSKO

Č. 4 / 27. JANUÁR 2023 / 27. ROČNÍK

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám štruktúrovaný životopis 
na e-mailovú adresu: jana.keri-basistova@stiebel-eltron.sk. 
Bližšie informácie na tel. čísle 052/71 27 225.

Popis spoločnosti:
STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. je výrobcom 
elektrických, kombinovaných a solárnych 
ohrievačov vody a tepelných čerpadiel

Základná hodinová mzda pri nástupe sa pohybuje v rozmedzí 
5,17 € - 6,18 € brutto  / hodina v závislosti od pracovnej pozície.

Plat počas skúšobnej doby: 1070 € - 1140 € brutto v závislosti od pracovnej 
pozície.

Plat po úspešnom absolvovaní skúšobnej doby: 1070€ - 1450 € brutto 
v závislosti od pracovnej pozície.

Zamestnanec má nárok na dovolenkový a vianočný príspevok.

Zamestnanecké výhody, benefity

  NÁBOROVY PRÍSPEVOK VO VÝŠKE 250 € 

 po skúšobnej dobe

  príspevok zamestnávateľa na doplnkové 

 dôchodkové poistenie

  vianočná a dovolenková odmena

  zvýhodnený predaj firemných výrobkov

  firemné spoločenské posedenia

 (vianočný večierok, family day, deň detí)

  odmena pri odchode do dôchodku 

 a narodení dieťaťa

  firemné športové aktivity

Staňte sa súčasťou úspešnej firmy 
s dlhodobou tradíciou!
Do nášho tímu STIEBEL ELTRON Slovakia (bývalý Tatramat - ohrievače vody) 
hľadáme šikovných pracovníkov na pozície:
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 Výrobný pracovník pri výrobe ohrievačov vody
 Montážny pracovník pri výrobe tepelných čerpadiel
 Zváračský robotník, pájkovač (práca vhodná aj pre ženy)
 Strihač- lisár
 Zvárač
 Smaltár

 Morič
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Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY

SKLENNÍKY
DO VAŠEJ ZÁHRADY

info: 0907 909 473

pr.mont
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VÝSTAVBA RD na kľúč

REKONŠTRUKCIE
rod. domov, bytov,

bytových jadier, a iné
stavebné činnosti ...

ZATEPĽOVANIE
info: 0902 60 73 75
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60904 121 559 | www.tulis.sk KLTPs.r.o.

KLAMPIARS T VO

19 ROKOV
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frézovanie - vložkovanie

  REVÍZIA 

 KU KOLAUDÁCII

  FASÁDNE 

 NEREZOVÉ KOMÍNY

komínov
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Každý týždeň: 
Poprad, Kežmarok, Abrahámovce, 
Huncovce, Ľubica, Spišská Belá, Veľká 
Lomnica, Vlková, Vrbov, Spišská Sobota, 
Stráže pod Tatrami, Batizovce, Gánovce, 
Hozelec, Hôrka, Hranovnica, Jánovce, 
Kravany, Lučivná, Mlynica, Spišská Tep-
lica, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik, 
Svit, Štrba, Švábovce, Veľký Slavkov, 
Vikartovce, Ľubica 

popradsko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

INZERCIA

POPRADSKO
KEŽMARSKO

Mgr. Marcela Petreková 0905 338 878
Miroslav Imrich  0907 895 865
Alena Berithová  0907 877 862

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

Poprad

Kežmarok

Stará ¼ubovòa

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    34.980 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 (41.520 domácností)

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

Príklad:
RP PP 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 02 a 
4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich
novinách, PP zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na druhej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk 
technicky zabezpečuje ELET, 
s.r.o.
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0904 555 587

www.moneygo.sk

Bez poplatkov

Rýchlo a jednoducho

Od 18 do 80 rokov

Dr. Alexandra 14
Kežmarok

RÝCHLA PÔŽIČKA
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Grant servis príjme

Upratovačku  dôchodkyňu

Tel : 0948 357 429
Na pravidelné upratovanie v Poprade
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ
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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

Počas života sme vystavení rôznym 
situáciám, riešime všakovaké prob-
lémy, prekonávame neľahké prekáž-
ky a niekedy je to skutočne ťažké.

Keď som v mladosti nastúpila do 
môjho prvého zamestnania a občas 
si zúfala, jedna moja staršia kolegyňa 
mi vždy hovorila: „Dievča, keď nejde 
o život, nejde o nič.“ Až časom som 
pochopila, akú pravdu v sebe ukrýva 
táto jednoduchá myšlienka. Človek si 
prejde v živote mnohými skúškami a 
keď je dostatočne vnímavý, nadobudne 
vďaka vlastným skúsenostiam mnoho 
užitočných poznatkov, ktoré mu môžu 
tú tŕnistú cestu životom predsa len 
trošku uľahčiť. Vďaka tým svojim by 
som dnes ja mojej mladšej kolegyni po-
radila asi toto:

• neboj sa povedať nie bez toho, aby si 
sa cítila previnilo a hľadala stovky vy-
svetlení či ospravedlnení, 
• človek nie je neomylný a máš právo 
urobiť chybu bez toho, aby si sa musela 
za každú cenu obhajovať, 
• nemusíš vždy vedieť všetko a nemu-
síš sa báť to priznať, je normálne, že 
ešte veľa vecí nedokážeš či nepoznáš, 
• nedbaj toľko na to, čo si o tebe myslia 

iní ľudia, žiješ predsa svoj život, a tak to 
je v poriadku, 
• snaž sa zmeniť veci, ktoré ťa robia ne-
šťastnou, 
• viac načúvaj sebe samej, spoznávaj 
vlastné potreby, hodnoty a očakávania 
a konaj v súlade s tým, ako to cítiš, 
• uč sa odpúšťať, pretože spolu s od-
pustením sa kamsi vytratia aj tvoje 
negatívne emócie a bude sa ti dýchať 
oveľa ľahšie, 
• neporovnávaj sa s inými, každý z nás 
je jedinečný, má iné nastavenie, iné da-
nosti, iné tempo, iné priority, iné potre-
by a ak sa to niekomu nepáči, je to jeho 
problém, nie tvoj,
• ak na teba niekedy doľahne deň 
„frfľoš“, snaž sa spomenúť si na všetko, 
za čo si životu vďačná, 
• to, ako to s tvojim životom dopadne, 
záleží v konečnom dô-
sledku od toho, ako ho 
ty sama uchopíš, 
• každý deň aspoň 
na chvíľu vystúp z 
rýchleho kolotoča 
všedných dní a 
dopraj si sladké 
ničnerobenie.

Čo je dôležité

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Okamžitý výkup

tel. 0905 924 303tel. 0905 924 303

Kúpime ornú pôdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

www.oknorenova.sk 

 

VÝMENA TESNENIA A SERVIS OKIEN 

        objednávky a viac info: 
Pavol Juščák - 0902 111 773 

  ♦   VYMENÍME STARŠIE TESNENIE 

  ♦   ODBORNE NASTAVÍME OKNÁ          

  ♦   KVALITNE ZA ROZUMNÚ CENU 

  ♦   PLASTOVÉ AJ EUROOKNÁ 

  

9
9
-0
9

1. februára 1913                
otvorili newyorskú železničnú stanicu Grand 
Central Terminal ako najväčšiu na svete

Výročia a udalosti 4. februára 1993                 
Slovensko sa stalo členom Svetovej zdra-
votníckej organizácie

Výročia a udalosti
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
0905 338 878
0907 877 862

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

priechodná šírka dverí = 80cm
HISEC TREND

20 DEKOROV

AKCIA NA BEZPEČNOSTNÉ DVERE HISEC!
Neváhajte, platí do vypredania zásob!

NAJVÝHODNEJŠIE CENY PODLÁH A INTERIÉROVÝCH DVERÍ V REGIÓNE!

NAJPREDÁVANEJŠIE BEZPEČNOSTNÉ DVERE

0908 995 976 | 0905 794 067

  V CENE JE ZAHRNUTÉ:
  - ZAMERANIE,

   - KOVANIE /guľa,kľučka/
   - KUKÁTKO

   - ODVOZ STARÝCH DVERÍ
430  €

LICENCIA NA PREDAJ 

A MONTAŽ
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V GALAXY HOME nájdete 
všetko pod jednou strechou

 KUCHYNKA  KUCHYNKA 

 OBUV  OBUV 

 KVETY  KVETY 

 DARČEKOVÉ  DARČEKOVÉ 

 PREDMETY PREDMETY

 ODEVY  ODEVY 

 KOZMETIKA  KOZMETIKA 

 HRAČKY  HRAČKY 

 DOMÁCE POTREBY  DOMÁCE POTREBY 

KDE NÁS NÁJDETE?

POPRAD  Obchodné centrum Lipa Park, Teplická 5142

Skvelé 

ceny. 

Zaujímavé 

zľavy 

GALAXY HOME
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Najväčší výber pomníkov na Slovensku

www.kamenarstvosvit.sk
0948 906 102

Predajňa SVIT, ul. SNP 145 oproti Bille
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SERVIS 
OKIEN A DVERÍ

Ponúkame kvalitnú opravu 

plastových okien a dverí. Výmena 

skla, tesnenia, nastavenie okien

a dverí, výmena komponentov

a iné.

Kancelária:

Podtatranská 135/2

bl. Lipa, 058 01  Poprad

www.oprava-servis-okien.sk
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Obhliadka TERMOKAMEROU
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  051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169     

     

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     
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Zaraďte do jedálnička 
mandle

30. januára 1649   
bol popravený anglický kráľ Karol I., z Anglicka sa stala republika 
vedená Oliverom Cromwellom.

Výročia a udalosti
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» Kúpim domáce tkané 
plátno, vrecia, kroje, suk-
ne, šatky, starožitnosti ako 
maľované truhlice, obrazy, 
hodiny. 0909117320

Občianska
riadková
inzercia

14 RÔZNE  / iné 

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty/predaj 3
byty/prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍSLA RUBRÍK    

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) 
ako zriaďovateľ stredných škôl schvá-
lil krajské štipendium. S výberom 
budúceho povolania a konkrétnej 
strednej školy stredoškolákom v kra-
ji každoročne pomáha aj podujatie 
Stredoškolák – Hrdina remesla. 

Ide o výstavu stredných škôl z Tren-
čianskeho kraja, na ktorej školy prezen-
tujú svoje zručnosti prioritne deviatakom 
zo základných škôl. Pomôcť rodičom pri 
výbere tej správnej školy pre svojho ško-
láka môže aj portál kampane s názvom 
Hrdina remesla. Ten združuje všetky ško-
ly v kraji, ktoré svojich žiakov pripravujú 
priamo pre potreby trhu práce. Viac infor-
mácií je dostupných na webovej stránke: 
http://www.hrdinaremesla.sk.

Schválili štipendium
Trenčiansky samosprávny kraj ako 

zriaďovateľ stredných škôl v snahe pod-
poriť záujem žiakov o štúdium v nedo-
statkových odboroch schválil krajské 
štipendium. Za účelom zvýšenia záujmu 
žiakov dosahovať mimoriadne výsledky 
vo vedomostných, športových a kultúr-
nych súťažiach bol tak vytvorený moti-
vačný program, ktorý má taktiež prilákať 
potenciálnych študentov na tie učebné a 
študijné odbory vzdelávania, ktoré nie 
sú dostatočne obsadené. Ide spolu o 34 
tradičných remeselných, najmä výrob-
ných odborov vzdelávania žiadaných 
zamestnávateľmi v kraji. Pre školský rok 

2022/2023 sa motivačné štipendium týka 
18 odborov vzdelávania na 13 stredných 
odborných školách. Od septembra 2022 
tak prváci študujúci v týchto odboroch 
môžu získať 50 eur mesačne ako moti-
vačné štipendium. Podmienkami získa-
nia štipendia sú prospech, správanie či 
dochádzka. 

Duálne vzdelávanie
„Naším strategickým zámerom je v 

súlade s potrebami trhu práce posilňovať 
technické odbory na školách a zapojiť 
čo najviac žiakov do systému duálneho 
vzdelávania, v ktorom je TSK lídrom na 
Slovensku. Silné stránky duálneho vzde-
lávania spočívajú v plynulom prechode 
zo vzdelávania na trh práce. Študenti 
nadobudnú kvalifikáciu a prax priamo 
u zamestnávateľa. Osvoja si pracovné 
návyky priamo vo výrobnom procese, 
pričom ich výučba prebieha na nových 
technológiách, ktorými zamestnávatelia 
disponujú. Duálne vzdelávanie posky-
tuje 22 stredných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK,“ informovala Lenka 
Kukučková z kancelárie predsedu TSK a 
dodala: „Operatívne reagujeme na zme-
ny vyplývajúce z požiadaviek trhu práce 
aj pri zaraďovaní nových odborov štúdia. 
Ponuka gymnaziálneho štúdia bude už 
od nového školského roka rozšírená o 
bilingválnu formu na väčšine gymnázií 
v kraji.“

Schválili krajské štipendium

» ren

• PRESTAVBY 
   NADSTREŠNÝCH 
   ČASTÍ KOMÍNOV
• ZATEPĽOVANIE
   A SIEŤKOVANIE
   KOMÍNOV

SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL 

0948 012 507 • www.profikominy.sk

35%

FRÉZOVANIE
od 15€/bm
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www.regionpress.sk

Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je 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 lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.
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SPOJENÁ ŠKOLA
DOMINIKA TATARKU 4666/7, POPRAD

ŠTUDUJ NA NAŠOM GYMNÁZIU

www.ssdtpp.sk
PODĽA INEKO SME NAJLEPŠIE  GYMNÁZIUM 
V POPRADE A V PREŠOVSKOM KRAJI  

štvorročnom

osemročnom

bilingválnom
so slovenským a nemeckým maturitným
vysvedčením

zamerané na nemčinu a angličtinu

zamerané na cudzie jazyky, prírodovedné
predmety, programovanie a aplikovanú
informatiku
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OBNOVA PLECHOVEJ

A ETERNITOVEJ STRECHY
- odstránenie nečistôt
- vynikajúca

priepustnosť vody
- vzhľad škridle
- vysoká životnosť

Oprava komínu GRÁTIS

ZĽAVA pre

seniorov

- zameranie zdarma
- bez zálohy
- prvotriedny materiál
zn. Index mineral design

- záruka 25 rokov
a dlhoročné skúsenosti

BITUFLEX s.r.o.

www.bituflex.sk

8
8
-0
5

2. februára 1943      
Druhá svetová vojna: o 8:40 sa skončila Bitka o 
Stalingrad, po tom čo sa vzdali poslední nemec-
kí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode.

3. februára 1940       
sa narodil Milan Lasica, slovenský herec, zabá-
vač a podnikateľ

Výročia a udalosti
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 Cestovanie do Chorvátska 

sa zjednoduší
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 Odporúčania súvisiace 
s vtáčou chrípkou
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Harmonická a štýlová kúpeľňa  
nás už od rána naplní optimizmom 
na celý deň. V trende sú prírodné 
štruktúry mramoru a dreva,  
doplnené metalickými  prvkami.

DOBRÉ RÁNO 
ZAČÍNA V ŠTÝLOVEJ
KÚPEĽNI

Kompletný prehľad akcií a výpredajov nájdete na  www.mirad.sk   |   Hraničná 5300, Poprad

Set sprchovej hlavice, tyče 
a hadice Roca Stella 
ZĽAVA 70%
chróm
priemer hlavice: 100 mm

29,90 € 
99,66 €

Ako nahradiť starý sprchový set bez vŕtania 
nových dier? No predsa setom Roca Stela! 
Lebo okrem hlavice s hadicou obsahuje aj 
tyč s posuvnými úchytmi.

SKRINKA S UMÝVADLOM 
Blend MODO set 80x48 

519 € 

Umývadlová misa 
SQUARE THE GAP
s arm. doskou 42x39
AKCIA

149,90 € 
184,58 €

Umývadlová misa 
ROUNDTHE GAP
39 mm
AKCIA

99,90 € 
123,92 €

Umývadlová misa 
SQUARE THE GAP
39x37
AKCIA

139,90 € 
176,98 €

Umývadlová misa 
VITRA GEO NEW oval
54,5x40x17 cm
VÝPREDAJ

159,90 € 
203,70 €

Umývadlo LAUFEN
MIMO SO ROUGE 
55 x 44 cm
VÝPREDAJ

49,90 € 
180,18  €

Umývadlo BE HAPPY L
s otvorom
50x57
VÝPREDAJ

80 € 
229 €

Umývadlo ROCA HALL 
s držiakom uterákov
45x38 cm
VÝPREDAJ 
ZĽAVA 70%

79,90 € 
279,60 €

Skrinka vysoká 
s košom BERYL
dub white
VÝPREDAJ

199 € 
399 €
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Svoju najbližšiu predajňu OBI

nájdete na obi.sk

Len vo vašej 
OBI predajni

NAJŽIADANEJŠIE 
PRODUKTY MESIACA
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VÝKUP
MINCÍ
VÝKUP
MINCÍ

tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com
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379 €

479 €

579 €

449 €

479 €

579 €

549 €

649 €

729 €

1599 €

5799 €

cena predĺženia o 2m

cena predĺženia o 2m

cena predĺženia o 2m

cena predĺženia o 2m

cena predĺženia o 2m

cena predĺženia o 2m

cena predĺženia o 2m

cena predĺženia o 2m

cena predĺženia o 2m

cena predĺženia o 2m

cena predĺženia o 2m

1,64 x 1,66 x 4 m 

2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 

6 x 4 x 10 m 

GNOM 

GRETA 

GLORIA 

GALA

GENIO

GARANT 

GAMMA 

GULLIVER 

GOLIÁŠ 

GOLEM 

GIGANT 

100 €

160 €

160 €

150 €

160 €

160 €

150 €

200 €

200 €

400 €

750 €

AKCIAAKCIA

649 €

100 €

Gamma 3x4 m
549
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