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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

č. 11 / 17. marec 2023 / 27. rOčNÍK

Tento týždeň som pripravovala do 
vydania našich regionálnych týžden-
níkov článok o podujatí s názvom Ho-
dina Zeme. Vďaka nemu chce Svetový 
fond na ochranu prírody zmobilizo-
vať ľudí na celom svete, aby “vypli” v 
prospech našej planéty.

V praxi to znamená, že sa 25. marca 
2023 na známych budovách a pamiat-
kach po celom svete na jednu hodinu v 
čase od 20.30 h miestneho času vypnú 
svetlá, a zároveň budú aj jednotlivci na 
celom svete vyzvaní, aby počas dňa 
sami „vypli“ a strávili 60 minút tým, 
že urobia niečo pozitívne pre našu pla-
nétu.

Svetový fond na ochranu prírody, 
ktorý podujatie organizuje, je najväč-
šou nezávislou organizáciou na ochra-
nu prírody na svete. Systematicky sa 
venuje ochrane prírody a udržateľné-
mu rozvoju, pracuje na ochrane voľne 
žijúcich živočíchov, lesov, oceánov a 
sladkovodných ekosystémov a sústredí 
sa na hlavné príčiny straty biodiverzi-
ty, vrátane spôsobu výroby energie a 
potravín, potrebu transformácie eko-
nomiky, ozelenenia investícií a udrža-
teľného využitia prírodných zdrojov. A 
práve pri poslednom menovanom by 

som sa chcela na chvíľku pristaviť.
Na jeseň sme si do našej domác-

nosti kúpili zopár nových spotrebičov. 
Pre ich uvedenie do prevádzky bolo 
nutné naštudovať si pokyny priložené 
výrobcom. Zarazila ma však skutoč-
nosť, že v škatuli od rúry sa nachádzalo 
hneď šesť návodov na použitie a boli to 
celkom objemné brožúry. Moje prekva-
penie bolo o to väčšie, že len jedna z 
nich bola písaná v slovenčine, zvyšné, 
ale celkom identické, boli v rozličných 
svetových jazykoch. Aké plytvanie! A 
táto situácia sa opakovala aj v prípade 
varnej dosky, práčky či sušičky na bie-
lizeň. Dovedna som teda zužitkovala 
štyri knižočky a ďalších dvadsať skon-
čilo v komunálnom odpade. Prirodze-
ne sa natíska otázka: „Koľko ich tam 
denne skončí po celom svete?“ 

Je dôležité, aby sme 
všetci hľadali spôsoby, 
ako prispieť k ochrane 
životného prostredia, 
jednotlivci ale aj veľ-
kí „hráči“. Len vte-
dy môže byť naša 
snaha korunova-
ná úspechom.

Urobme niečo pre našu planétu

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Súkromný
veterinárny lekár

Vakcinácia

Ošetrenie proti vnútorným a vonkajším parazitom

Chirurgické ošetrenie

Sonografické vyšetrenie

Laboratórna diagnostika

Konzultácie

Ponúkam služby

0907 776 628
Sereďská 40, Šulekovo

MVDr. Jana Petríková
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0905 964 632 | 031/789 86 28

Volajte:
Cena platí pri osobnom dovoze.

Zvoz od 100 kg zabezpečíme. 

Cena bateriek
od 0,65 €/kg
Cena bateriek
od 0,65 €/kg

VÝKUP STARÝCH AUTOBATÉRIÍ
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0907 898 275

zámková

a výkopové
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- Obklady a dlažby

- Pokládka

   zámkovej dlažby

- Zatepľovanie a ostatné

   stavebné práce

STAVEBNÉ
PRÁCE

0910 127 792
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NOVÉ TVARY POMNÍKOV

www.kamenarstvomanura.sk

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU 0903 471 375

KAMENÁRSTVO 
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Murárske práce

Sadrokartón

Zatepľovanie
Zámkové dlažby
0904 834 925
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Vymazávanie
korýtok,

opravy striech
a komínov
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odvoz konárov

ceny dohodou
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VÝRUB A

OREZÁVANIE

STROMOV
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Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva

Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk

0915 445 364
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telefonicky

POMNÍKY ZO ŽULY  ZA PRIJATEĽNÉ CENY!

Akcia až -30 %
 veľa farieb
 nové tvary

 zaručená kvalita
 ceny konečné

zo žuly zaoblené hrany

O ostatných cenách a akciách sa môžete 
informovať  telefonicky.
Doprava do 100 km zdarma. 

od 1700 € od 2200 €

zo žuly zaoblené hrany

AKCIA na materiály: 
TARN, PARADISO, MULTICOLOR, STEELGREY, IMPALA, AURORA, ČIERNY MATERIÁL
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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Lucia Pavlovičová  0905 444 052

Distribúcia:
Marek Rus   0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

Každý týždeň: 
Dolná Streda, Pata, Pusté Sady, Hor-
ný Čepeň, Sereď, Šalgočka, Šintava, 
Šoporňa, Vinohrady nad Váhom, Ze-
mianske Sady, Hlohovec, Šulekovo, Boj-
ničky, Červeník, Dolné Otrokovce, Dolné 
Zelenice, Dvorníky, Horné Otrokovce, 
Horné Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, 
Kľačany, Koplotovce, Leopoldov, Madu-
nice, Pastuchov, Ratkovce, Sasinkovo, Si-
ladice, Trakovice, Žlkovce, Pata, Štrkovec  

hlohovecko@regionpress.sk

Redakcia: SOKOLOVŇA
Milana Rastislava Štefánika 2997 

SEREĎ

Hlohovec

Sereï

Leopoldov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (30.330 domácností)

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

» Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný, rôzne diely 
(kolesá, svetlá, kostry, atď), 
tel.: 0907 687 634
» SIMSON, ENDURO, ELECTRO-
NIC, JAWA 90, KÚPIM TAKÚTO 
MOTORKU AJ POKAZENÚ, tel.: 
0915 215 406
» Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné. Slušne 
zaplatim, tel.: 0949 371 361

» KÚPIM HAKI LEŠENIE, tel.: 
0908 532 682

» ODKÚPIM STARÉ MINCE A 
BANKOVKY, tel.: 0903 868 
361
» Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047

Občianska
riadková inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj 

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

Príklad:
RP HC 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, HC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA 

11 HOBBY A ŠPORT

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj 

06 DOMY / prenájom 

07 REALITY / iné 

09 DOMÁCNOSŤ 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

12 DEŤOM

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    
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3fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

- klampiarske práce
- predaj a montáž 
  škridlaplechu 
  od slovenského výrobcu
- falcovaná krytina na mieru
- výroba profilov na mieru

- klampiarske práce
- predaj a montáž 
  škridlaplechu 
  od slovenského výrobcu
- falcovaná krytina na mieru
- výroba profilov na mieru
Predajňa:
Čepenská 3081/119
SEREĎ

Predajňa:
Čepenská 3081/119
SEREĎ

Otvorené:
Po-Pia 7.00 -16.00

SO 8.00 - 12.00

Otvorené:
Po-Pia 7.00 -16.00

SO 8.00 - 12.00

PRIJMEME 

KVALIFIKOVANÝCH 

ZAMESTNANCOV 

PRIJMEME 

KVALIFIKOVANÝCH 

ZAMESTNANCOV 
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KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

janputifar@gmail.com•0903 479 777
Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď
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PLOCHÉ STRECHY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

Komplexné služby v oblasti
hydroizolácií
a tepelných
izolácií.

v by
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r č

Zámková dlažba
Zavarský

v r c
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REZANIE
BETÓNU

otvorov do panelu

odvoz odpadu

AKCI
OVÉ

CENY
!

0908 447 006
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.

20. marca 1916            
Albert Einstein publikoval svoju teóriu re-
lativi琀礀

Výročia a udalosti
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KAMENÁRSTVO KAJAL

Otvorené: po-pia: 08.00-17.00 
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

tel.: 0948 312 754, 0948 665 377

Kamenosocharstvo Kajal
Celý ponúkaný sortiment nájdete na:

Platba možná
    aj s platobnou kartou.

Pozývame vás na výstavu

Znížené ceny o 15%
do 30.3.2023!

náhrobných kameňov od 1. marca

4
0
-0
0
4
3

4
0
-0
0
3
1

4
0
-0
0
0
4

0948Ê107Ê877

STRECHY

KROVY
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0944 091 085

OPRAVA
A ÚDRŽBA

ZATEKAJÚCICH
STRIECH,

VÝMENA RÍN 
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, DUB, HRAB
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0905 66 22 29 Lindner Mobilier s.r.o.

Družstevná 7

922 42 Madunice

033/735 16 15
Alena.Losonska@Lindner-Group.com

Lindner Mobilier s.r.o.
medzinárodne pôsobiaca �rma

v oblasti zariaďovania interiérov

PRIJME DO VÝROBY NÁBYTKU 
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• Samostatne pracujúceho stolára
• Stolára  • Lakýrnika
• Obsluhu CNC stroja

Ľudí, ktorí majú záujem

pracovať pri výrobe nábytku

- Podľa kvalifikácie mzda 800 – 1300 Eur/mesačne brutto
   + po 6 mesiacoch odmeny
   podľa interného prémiového systému 
- stravné lístky naviac pri 12 hod. zmenách 
- strava v jedálni zdarma

odmena za odporúčanie nového zamestnanca -

pravidelné prehodnocovanie platu -
firemné chaty po celej Európe -

vianočná odmena -
firemné podujatia -

príspevok zamestnávateľa na DDS 3. pilier -

NÁSTUP

IHNEĎ
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SBSÊGUARDINGÊs.Êr.Êo.

)

@

�

praca@gpv-group.com
Kontakt:
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21. marca 1953            
Antonín Zápotocký bol Národným zhro-
maždením zvolený za prezidenta ČSR

Výročia a udalosti
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PRIAMY IMPORTÉR

inceram.sk

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO

SEREĎ
Vonkajší rad 4386, Sereď
+421 905 22 11 33

VIAC AKO 100 DLAŽIEB A OBKLADOV

v jedinečných kúpeľňových kójach.

ZREKONŠTRUOVANÁ PREVÁDZKA!

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO 

HLOHOVEC
Jarmočná 4, Hlohovec
+421 905 22 11 33

AKCIOVÉ DLAŽBY A OBKLADY OD 5€/m2
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V rámci podujatia Hodina Zeme 
zmobilizuje 25. marca 2023 Sveto-
vý fond na ochranu prírody (WWF) 
ľudí na celom svete, aby “vypli” v 
prospech našej planéty.

V praxi to znamená, že sa 25. marca 
2023 na známych budovách a pamiat-
kach po celom svete na jednu hodinu v 
čase od 20.30 h miestneho času vypnú 
svetlá, a zároveň budú aj jednotlivci na 
celom svete vyzvaní, aby počas dňa 
sami „vypli“ a strávili 60 minút tým, 
že urobia niečo pozitívne pre našu 
planétu. Môže ísť pritom o akúkoľvek 
činnosť prospešnú pre našu planétu - 
vyčistenie svojho okolia, lesa, brehov 
obľúbenej rieky, jazera, výsadby stro-
mov, či skrášlenia parkov a záhrad. 
Jedna hodina sa tak premení na tisíce 
inšpiratívnych udalostí v prospech prí-
rodného prostredia našej planéty. 

WWF varuje, že nasledujúcich se-
dem rokov je rozhodujúcich pre zasta-
venie straty biodiverzity a zmierňova-
nie zmeny klímy, preto konkrétne akcie 
sú potrebnejšie než kedykoľvek pred-
tým. „Prírodu už nestačí len chrániť, 
musíme ju začať obnovovať,” hovorí 
Martina Paulíková z WWF Slovensko. 
„Musíme vyčleniť územia, kde sa môžu 
voľne pohybovať zvieratá, kde môžu 
rásť stromy... Jednoducho dať prírode 
vlastný priestor. Na druhej strane vidí-
me, že mnohé zásahy človeka do príro-

dy v minulosti vyvolali väčšie negatív-
ne dopady na životné prostredie, ale aj 
zdravie a životy obyvateľov. Tam, kde 
je to možné, je potrebné tieto negatívne 
vplyvy odstrániť a dať riekam, lesom a 
živým organizmom novú šancu na ži-
vot,” dodáva.

Hodina Zeme je najväčšou kam-
paňou WWF, do ktorej sa každoročne 
zapája viac ako miliarda ľudí z celého 
sveta. Iniciatíva vznikla v roku 2007 v 
austrálskom Sydney, kedy 2,2 milióna 
domácností zhaslo svetlá a 2 000 昀椀riem 
svoje reklamné pútače na jednu hodi-
nu, aby tak spoločne symbolicky upo-
zornili na akútnu potrebu riešiť prob-
lémy klimatickej zmeny. V súčasnosti 
Hodina Zeme okrem klimatickej zmeny 
upozorňuje aj na problém straty biodi-
verzity a ohrozenia prírodných zdrojov 
našej planéty. 

Informácie poskytol 
WWF Slovensko

Hodina Zeme

» ren
zdroj foto Seaq68 pixabay
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach akcie získate v�pobo�ke 
alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet.
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Prejdite s ú�tom k nám, nastavte si inkaso
a k novému Parádnemu ú�tu môžete dosta� až 100 €.

OSLÁVTE NAŠE NARODENINY 
S�BONUSOM AŽ

100 €
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Obezita sa žiaľ nevyhýba ani deťom. 
Rodičia však podľa odborníkov do-
kážu efektívne znižovať riziko vzni-
ku obezity tým, že v rodine vytvoria 
predpoklady pre formovanie zdravé-
ho životného štýlu. 

„Rodičia, ale aj inštitúcie, by sa mali 
sústrediť najmä na tieto oblasti živo-
tosprávy,“ uvádza Úrad verejného zdra-
votníctva SR (ÚVZ SR) na svojej Faceboo-
kovej stránke:

Výživa - „Nezdravá výživa je počas 
detstva a dospievania jedným z hlavných 
rizikových faktorov obezity. V tomto veku 
na deti pôsobí veľký vplyv marketingu 
nezdravých potravín a sladených nápo-
jov, taktiež tlak od rovesníkov a v nepo-
slednom rade aj predstavy o ideálnom 
tele. Dospievajúce deti majú mimo domu 
väčšiu slobodu vo výbere jedla a nápojov. 
Často preferujú konzumáciu jedál, ktoré 
sú chudobné na potrebné živiny, no bo-
haté na kalórie, majú vysoký obsah tukov 
a cukrov,“ píše ÚVZ SR a dodáva, že sa 
odporúča konzumovať aspoň päť porcií 
ovocia a zeleniny denne. „Konzumácia 
väčšieho množstva ovocia a zeleniny, 
zníženie tukov a pridaných cukrov v po-
travinách vedie k zníženiu rizika vzniku 
obezity. Vyhnúť sa treba kaloricky bo-
hatým a súčasne nutrične chudobným 
potravinám, vrátane sladených nápojov, 
fast foodov a podobne,“ objasňujú odbor-
níci. 

Pohyb - Odporúčaná pohybová aktivi-

ta pre deti vo veku 5 – 17 rokov je denne 
aspoň 60 minút pohybovej aktivity stred-
nej alebo silnej intenzity. 
- Nízka intenzita: bicyklovanie po rovi-
ne, jazda na kolobežke, skateboarde, pre-
sun peši do a zo školy, prechádzka.
- Stredná intenzita: bicyklovanie v pre-
menlivom teréne, korčuľovanie, rýchla 
chôdza, turistika, volejbal, joga.
- Silná intenzita: atletický beh, rýchla 
cyklistika, športové plávanie, detská na-
háňačka, basketbal, futbal, hokej, zum-
ba, rýchla chôdza do kopca.

Sledovanie televízie a čas pred ob-
razovkou (telefónu, tabletu, či iného 
zariadenia) je uznávaný rizikový faktor 
vzniku obezity. Tieto aktivity podporujú 
sedavý spôsob života. Človek zároveň 
obvykle siahne po väčšom množstve 
občerstvenia, taktiež sa obmedzuje čas, 
ktorý by sa dal využiť na rôznu pohybovú 
aktivitu. 

Zdravý spánok - Je dokázané, že exis-
tuje vyššia pravdepodobnosť zvýšeného 
BMI medzi tými, ktorí majú zlú kvalitu 
spánku - a to bez ohľadu na jeho dĺžku. 
Adolescenti by mali spať minimálne 8,5 
až 10,5 hodiny denne.

TIP: Zavedenie pravidla 3-2-1
Odborníci odporúčajú 3 hlavné jedlá 

denne, maximálne 2 hodiny voľného 
času stráveného pred obrazovkou a mi-
nimálne 1 hodinu fyzickej aktivity denne.

Zdroj informácií ÚVZ SR / Fb

Ako predchádzať detskej obezite

» ren
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predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%

Zlavy
OHÝBAME
PLECHY

na ohýbačke
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DIAGNOSTICKÉ CENTRUM
Kompletné vyšetrenie, stanovenie 
Vašej diagnózy, určenie príčiny chorôb
a doporučenie liečby:
cievnych problémov, postcovidového syndrómu, 
chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, 
osteoporózy, cukrovky, pankreasu, prostaty, 
vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, 
psychických porúch, migrény, depresie, úzkosti,  
nervového systému, alergií ...

Objednať sa môžete na tel. č. 0903 412 343

u, 
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NA VŠETKY NAŠE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

�����
40%

 OPTIKADROPTIK        DR.OPTIK_SK                                   0940 948 600                          WWW.DROPTIC.SK   

OC VIKTORIA, PRI BILLE 
HLOHOVEC

KVALITNÉ OKULIAROVÉ RÁMY OD 45 €
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ZAMESTNANIE, ZDRAVIE HLOHOVECKO
7

66
-1
6

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

VÝKUP MINCÍ
Kúpim veci z 1. a 2.

sv. vojny,vzduchovky.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com

do roku 1945
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info@galerica.sk www.galerica.sk0948 88 88 55 

DOPRAVA ZADARMO  VŠETKO SKLADOM

Bez budovania 
základov

��������������
snehu a vetru

5 rokov záruka na konštrukciu 
10 rokov záruka na polykarbonát

Š x V x D Cena ������������������ 2mNázov

ODOLNÉ
POLYKARBONÁTOVÉ
SKLENÍKY
�������������������������
�����������������

Galerica 
Gamma 3x4 m

BIO HNOJIVO

chrániace rastliny 
pred škodcami

4 L

������ZADARMO

GNOM 1,64 x 1,66 x 4 m 379 € cena pr����enia o 2m 100 €

GRETA 2 x 2 x 4 m 479 € cena pr����enia o 2m 160 €

GLORIA 2,58 x 2 x 4 m 579 € cena pr����enia o 2m 160 €

GENIO 3 x 2 x 4 m 479 € cena pr����enia o 2m 160 €
GALA 3 x 2 x 4 m 449 € cena pr����enia o 2m 150 €

GAMMA 3 x 2,15 x 4 m 549 € 649 € cena pr����enia o 2m 160 €
GARANT 3 x 2 x 4 m 579 € cena pr����enia o 2m 160 €

GOLEM 4 x 2,7 x 4 m 1 599 € cena pr����enia o 2m 400 €

GULLIVER 3 x 2 x 4 m 649 € cena pr����enia o 2m 200 €

GOLIÁŠ 3 x 2 x 4 m 729 € cena pr����enia o 2m 200 €

GIGANT 6 x 4 x 10 m 5 799 € cena pr����enia o 2m 750 €

�����
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