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OPLATÍ SA

Máte pocit, že vykurovacia sezóna sa práve skon ila a tá alšia je ešte aleko? Ak si však chcete zabezpe i  
výhodné ceny plynu, kona  by ste mali už dnes. Ušetri  môžete stovky eur. Ako na to?

o môžete pre výhodnejšie vykurovanie urobi  dnes,
nenechávajte na zajtra

Využite najvýhodnejšiu ponuku plynu na trhu
od  RWE Gas Slovensko: 

 garancia nižšej ceny za dodávku
 Modrého plynu oproti dominantnému
 dodávate ovi po as celého obdobia
 trvania zmluvy

 dar ek 15 eur
 pri objednávke Modrého plynu
 cez online formulár
 na www.ModryPlyn.sk

 bonus 15 eur
 za odporu enie Modrého plynu
 známemu

 úspora s Kartou výhod:
    nákupy so z avami
    u vyše 10 000 obchodných partnerov
    sezónne z avy až 50 %
    riešenie havarijných situácií
    v domácnosti zdarma
      až do hodnoty 120 eur    
              (elektrikár, plynár, inštalatér,   
       zámo ník, kúrenár, sklenár) 

  Modrý plyn od RWE Gas
  Slovensko využíva už viac
  ako 100 000 zákazníkov.
  Pridajte sa k nim aj vy.
  Detailné informácie
  o tejto ponuke nájdete
  na www.ModryPlyn.sk.
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www.krasgarden.sk Vranovská 41, Prešov, Tel./fax: 051-77 224 74
Mobil: 0907 151 380, krasgarden@krasgarden.sk

Centrála:

Krasgarden

Záhrada snov !

Projektovanie a realizácia záhrad, trávniky, terenné 
úpravy, pokládka dlažby, cesty, chodníky, parkoviská, 
bazény, jazerá, vodopády, výsadba rastlín a stromov, 
zavlažovacie systémy, altánky, pergoly, výrobky z dreva, 
oplotenia pozemkov, rekonštrukcie záhrad

Záhradná architektúraZáhradná architektúra

Krásna, funkcná a úcelná, proste

Taký môže byť Váš 
exteriér, ak sa spoja 
Vaše predstavy 
a naše schopnosti 
a skúsenosti

...ZÁHRADNÉ VARIÁCIE, ZÁHRADY A EXTERIÉRY NA KLÚČ´
ˇˇ

RODDOM – špeciál pre ľudí z rodinných domov
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0902 685 259 non-stop, 055/674 90 74 (po 18.00 hod.)
UNI-DACH s.r.o. • info@uni-dach.sk • www.uni-dach.sk

• poctivá práca
• dostupné ceny

• 12-ročná záruka

• poctivá práca
• dostupné ceny

• 12-ročná záruka

TERAZ NAJLEPŠIA CENATERAZ NAJLEPŠIA CENA

OBNOVA ETERNITOVÝCH
A PLECHOVÝCH STRIECH
bez odstránenia krytiny

OBNOVA ETERNITOVÝCH
A PLECHOVÝCH STRIECH
bez odstránenia krytiny

JARNÁ

ZĽAVA

30%
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strešné systémy

  zákaznícka linka: 0800 106 206   www.heluz.sk

Zakúpte materiál HELUZ na hru
bú stavbu 

rodinného d
omu - získajte 

naviac šeko
vú knižku 

HELUZ - a uš
etrite na st

avbe celého 
domu!

Stavte na kvalitu a doprajte svojej rodine  
úsporné, zdravé a komfortné bývanie. 

Brúsené tehlové bloky HELUZ FAMILY 50 2in1 majú rovnaké tepelnoizolačné 
parametre ako polystyrénová izolácia hrúbky 36 cm. Obvodové murivo z týchto 
tehál Vám zabezpečí optimálnu mikroklímu pre bývanie a minimálne náklady na 
vykurovanie.

Vyskúšajte tiež nový komínový systém HELUZ IZOSTAT DUO s unikátnou 
tehlovou tvarovkou a tenkostennou vložkou z izostatickej keramiky, ktorý už 
nepotrebuje tepelnú izoláciu a je vhodný pre všetky typy palív.

Stavajte s tými najlepšími!

STRANA 5

až

www.ruukkistrechy.sk

Akciová zľava

20%
na vybrané strešné krytiny

✓	Obhliadka, zameranie,  

vypracovanie cenovej 

ponuky a dovoz tovaru  

na miesto vykládky  

na aute ZADARMO

✓	Zabezpečíme montáž 

strešnej krytiny certifiko-

vanou montážnou firmou 

Fínske strešné 
krytiny Ruukki

Akcia platí len pre koncových zákazníkov od 1. 4. 2014 do odvolania a vzťahuje 
sa na množstvo nad 100 m2 strešnej krytiny. NEVÁHAJTE!

www.ruukkistrechy.sk
poradcaprestrechy@ruukki.com

Západné a stredné Slovensko: 0905 415 147
Východné Slovensko: 0907 922 527
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Spoločnosť MIBAG sanácie, sa zameriava 
na sanačné práce po požiaroch a 
vytopeniach vodou. Našimi službami 

komplexne zabezpečíme riešenia týchto 
udalostí. Zahŕňajú odborné vyčistenie a dekontamináciu 
priestorov, elimináciu zápachov, vysúšanie stien, ako i celých 
objektov, dezinfekčné ošetrenie omietok, manipuláciu s 
nábytkom, či zariadeniami, stavebné rekonštrukčné práce, 
dodávku nového vybavenia a pod. 
Ak teda problémy nastanú, je potrebné 
škody sanovať odborne a rýchlo. 
Minimalizácia škody je preto dôležitá 
zabezpečením rýchleho konania odbornej 
�rmy pri aplikácii tzv. „okamžitých 
opatrení“. 

Vlhkosť? Vytopenie?
Požiar?

02/6436 0751; 0902 964 220
info@mibag.sk,  www.mibag.sk
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Novinka!

Myšlienky s budúcnosťou.

Kvalita na betón!

Baumit Info-linka: 
02/59 30 33 33, 59 30 33 66

FillBeton
Zálievková malta

FlexBeton
Spádový betón
F
S

FixBeton
Rýchly betón
F
R ZáZ

WUBeton
Vodonepriepustný betónV

Beton B20
Univerzálny betón

Nová skupina výrobkov Baumit Betóny

  Nové praktické 25 kg balenie 

  Kompletná paleta výrobkov pre betonárske práce

  Výborná spracovateľnosť, jednoduchá manipulácia

V predaji už od
2. 6. 2014

V preda
2. 6. 

Rýchle riešenie
ŠUP“„ŠUP-
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škridla Bolero

Potrebujete
novú strechu?

    
Teraz cenovo 

dostupná škridla 

a bez starostí.
Vysokokvalitnú keramickú škridlu 

BOLERO kúpite teraz za cenu betónovej 
škridle. Vďaka veľkému „XXL“ formátu 

výrazne znižuje náklady na montáž 
krytiny. Vhodná už od sklonu strechy 24° 

bez debnenia. Vďaka možnosti posuvu 
je ideálna na rekonštrukcie, ale aj 

novostavby. Nízka hmotnosť dovoľuje 
položiť škridlu aj na starý dom.

0800 500 330

a ušetríte!
Žiadajte návštevu špecialistu TONDACH® na 
www.tondach.sk, alebo na bezplatnej infolinke.

„Špecialista na strechy TONDACH®“ Vás v dohodnutom termíne 
navštívi doma, poradí Vám s výberom vhodnej krytiny, predvedie 
vzorky, zameria strechu a vypočíta spotrebu materiálu.

Nechajte si zadarmo poradiť a naplno vychutnajte výhody, ktoré 
Vám ponúka iba TONDACH®. 


