
Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 59 30 33 66 
So samočistiacou fasádnou omietkou Nanopor photokat sa o čistotu vašej fasády nemusíte starať. Využite tento čas 
pre seba a doprajte si relax, ktorý si zaslúžite. Pri kúpe samočistiacej fasádnej omietky Nanopor photokat získate 
od nás ako poďakovanie cestovný poukaz v hodnote 100 3.*

Akcia platí do 31. 10. 2014.

*  Platí pri jednorazovom nákupe minimálne 10 vedier výrobku Baumit NanoporTop.

Váš dom. Vaše farby. Váš Life.

Postaráme sa o čistú 
fasádu aj o váš relax.

AKCIA

Baumit
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Ako si vybrať

Tento sprievodca vám ukáže na čo všetko si treba  

dať pozor pri výbere vašej novej strechy.

dobrú strechu?
Aké sú dôležité parametre vašej budúcej strechy? 

Ako vplýva tvar a sklon strechy na jej funkčnosť a bezpečnosť?

Je záruka dôležitá pri výbere strešnej krytiny?

Čo má obsahovať kompletná cenová ponuka?

Naozaj zvládne montáž strešnej krytiny každý?

Je cena odrazom kvality?

Viac ako 70 000  

spokojných zákazníkov

www.stresnysystem.sk

Je niekoľko parametrov, ktoré sú pri výbere strešnej krytiny smero-
dajné. Na stránke www.stresnysystem.sk/VýhodypreVás
nájdete obchodné praktiky, ktoré dnes používajú mnohí výrobcovia, 
len aby si získali kupujúceho na svoju stranu. Úsudok si vytvorte 
sami. Nedajte sa však oklamať! Na vyžiadanie Vám zašleme poš-
tou alebo elektronicky príručku „Ako si vybrať dobrú strechu“.  
Napíšte nám.

Sledujte nás na:

1. Bez viditeľných skrutiek v ploche krytiny.

2. Tabuľa Goodlock, s najvyššou výškou vlny (46 mm) na sloven-
skom trhu, výrazne zvyšuje statickú nosnosť celej strechy 
a zabezpečuje jej pevnosť s dokonalým vzhľadom.

3. Vysokokvalitný švédsky oceľový plech.

4. Nízka hmotnosť (5 kg/m2) nezaťažuje krovy.

5. Aplikácia na strechy - už od sklonu 15°.

6. Maloformátové dielce umožňujú jednoduchú manipuláciu 
pri práci a rýchlu realizáciu strešného systému.

7. Bezproblémová preprava na miesto realizácie.

Výhody strešnej krytiny
Lindab Goodlock

strešné krytiny
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RODDOM – špeciál pre ľudí z rodinných domov

Odkvapy chránené
pred cencúľmi a zamrznutím

Sneh i mráz dokážu napáchať škody na majetku a ohroziť 
životy. Škodám a zraneniam vieme účinne predchádzať.

devi.sk

Systém DEVI na tento účel 
ponúka termokáble. Vyhrievací 
systém odkvapov je riadený 
jednotkou DEVIreg™ 850 III 
s digitálnymi snímačmi rea-
gujúcimi na zmeny poveter-
nostných podmienok. 
Viac info: 
Danfoss 0903 459 667

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Neplytvajte teplom
Šetriaca elektronická hlavica living® eco

Viac info: Danfoss 0905 404 898

Elektronickú hlavicu naprogramujte, aby automaticky znižovala teplotu vo vykurovanej 
miestnosti v noci, v čase vetrania, či počas vašej neprítomnosti. Oproti mechanickej je 
efektívnejšia, ľahko sa ovláda s použitím LCD displeja zablokovateľného detskou poistkou.

www.sk.danfoss.com

91x130 DEVI odkvapy a teplo.indd   1 3.10.2014   9:44:17
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Novinky z NOVESu
To, že NOVES okná, a.s. 
dlhodobo patrí medzi TOP 
5 slovenských subjektov 
v oblasti výroby a dodávok 
okien a dverí na najvyššej 

profesionálnej úrovni žiadnou novinkou nie je. Rovnako 
ako istota kvality vstupných materiálov odoberaných 
prioritne od renomovaných západoeurópskych 
a slovenských dodávateľov.  
Novinkou je zmena majiteľa v máji 2014 s jasným cieľom 
ešte výraznejšie zúročiť 20-ročné skúsenosti s výrobou 
plastových a hliníkových okien 
a dverí. Stále platí, že polovicu 
vlastných výrobkov spoločnosť 
exportuje na náročnú pôdu 
nemeckého, rakúskeho, belgického 
a švajčiarskeho trhu, ale zároveň 
plánuje ešte výraznejšie využitie 
vlastných špičkových výrobných 
kapacít a overených technológií na 
ďalšie presadenie sa na slovenskom 
stavebnom trhu s jasnou orientáciou 
na koncového zákazníka a � remný 
sektor.

www.noves.sk

OKNO PRESNE 
    PRE VÁS

IDEÁLNE OKNÁ A DVERE
www.noves.sk I infolinka: 0800 111 712

UNITERMONT 
Kukoreliho 60, 066 01 Humenné 
0915 856 447, 0907 168 106 
unitermont@gmail.com

KALETA, s.r.o. 
Levočská 52, 064 01 Stará Ľubovňa 
052/43 69 719 
info@oknakaleta.sk 
www.oknakaleta.sk

NOVES OKNÁ KOŠICE s.r.o. 
Žižkova 12, 040 01 Košice 
055/729 07 87, 0905 232 209 
noveske@stonline.sk

Proffil s.r.o. 
Trieda KVP 1, 040 23 Košice 
tel./fax: 055 / 64 52 462 
0915 863 095 
profil@netkosice.sk

UNI GLASS s.r.o. 
Kollárová 73/10450, 036 01 Martin 
043/430 2270 
0905 616 209 
uniglass@stonline.sk

BENJAMÍN BRODŇANSKÝ 
Hviezdoslavovo námestie 1678/58 
(vedľa ČSOB banky) 
026 01 Dolný Kubín 
0903 743 292 
novesdk@gmail.com

ALNIKO Banská Bystrica, s.r.o. 
Stavebná č. 6, 974 01 Banská Bystrica 
0908 901 778 
alnikobb@gmail.com

ELOK spol. s r.o. 
Partizánska 1099 
Budova bývalého mlynu 
017 01 Považská Bystrica
042/432 07 60, 0905 228 520 
0918 221 506, 0907 764 687 
elok@pegonet.sk

Juraj Bíro - NOVES okná 
Hlboká 75, 949 01 Nitra 
0911 081 279 
juraj.biro@noves.sk

Unikom B&B, s.r.o. 
Paulínska 20, 917 01 Trnava 
0903 251 427, 0910 772 563 
unikombb@unikombb.sk

DEMISTAV, spol. s r.o. 
OC PLUS, I. poschodie 
Holubyho 28, 902 01 Pezinok 
0903 710 390 
demistav@demistav.sk

KNOSS s.r.o. 
Plavecký Mikuláš 307 
906 35 Plavecký Mikuláš 
0905 525 096, 0903 221 815 
034/65 38 431 
knosssro@gmail.com

TRIO TEAM spol. s r.o. 
Gessayova 39, 851 03 Bratislava 
0917 343 713, 02/43 633 633 
demo@trioteam.sk

OBCHODNÉ ZASTÚPENIA

NOVES okná, a.s., Radlinského 24, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/41 78 111, fax: 053/44 12 181, email: office@noves.sk, www.noves.sk

sk.innoterrada.com

.

náklad 500 000 kusov

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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okná, strešné okná
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stavba, exteriér

podlahy-dvere.sk

VIANOCE KLOPÚ
NA DVERE

PRÍĎTE SI VYBRAŤ 
DVERE AJ ZĽAVU

podlahy-dvere.sk

OBRUBNÍK PARKOVÝ od 1,20Eur

ZÁHRADNÉ TERASOVÉ 
PLATNE LINEA za 2,20Eur

woodcote.sk

SVAHOVÁ TVÁRNICA
NAJLEPŠIA CENA

V REGIÓNE

woodcote.sk

Bratislava 0911 103 362
Trnava 0917 433 778
Trenčín 0907 705 227
Žilina 0910 918 210
Žiar nad Hronom 045/672 74 54 
Poporad 0903 400 761
Prešov 0903 586 240
Košice 0911 520 103
Šahy 0903 324 728

Bratislava 02/446 389 74-75

Trnava 0915 882 835

Trenčín 0911 241 543

Žiar nad Hronom 045/673 54 03

Prešov 051/748 01 91

Od 1. októbra sme otvorili NOVÉ Stavebné centrum

WOODCOTE Šahy

za 186 EURDVERE 
A ZÁRUBŇA

S DPH



tečie vam strecha?
Opravte ju náterOm!

Nemusíte ju vymeNiť. stačí 
strechu Natrieť  strešNým 
náterom SikalaStic®-614, 
ktorý obNoví jej fuNkčNosť.

Máte strechu, ktorá má viac vrstiev 
asfaltových pásov a stále tečie? 
Uvažujete o novej krytine namiesto 
starej hrdzavej  plechovej strechy? 

jednOduchá aplikácia:
1. Očistite podklad starej strechy  a ak sa na danný 

podklad požaduje, natrite penetračný náter.
 2. Naneste prvý náter sikalastic®-614. Začnite 

okrajmi a deailami.
3. Do čerstvého náteru valčekom dôkladne vtlačte 

sklennú výstuž sika® reemat premium.
4. Po zaschnutí 1. náteru, skontrolujte a 

odstráňte trčiacu výstuž a naneste druhý náter 
sikalastic®-614. 

 Pred aplikáciou si preštudujte technický list.

výhOdy hydrOizOlácie striech sO 
sikalastic®-614:
• ľahká aplikácia pre každéhO kutila

- bez miešania a použitia zváračiek, stačí iba štetec, 
valček, špachtľa a nožnice

- vhodná na opravu všetkých typov striech

• Šetrí náklady a čas
- nie je potrebné odstraňovať staré vrstvy a tak 

odpadajú náklady na odvoz odpadu
- náter je reflexný a tým šetrí náklady na chladenie

• spOľahlivé rieŠenie
- hydroizolácia bez spojov, čím odpadá riziko prieniku 

vody cez netesný spoj
- dážď Vás neprekvapí, krátko po nanesení odoláva dažďu
- ľahká identifikácia a oprava poškodenia jednoduchým 

pretretím

• aplikácia i za sťažených pOdmienOk
- zostáva pružná i pri nízkych teplotách (min. 10°C)
- prekrýva trhliny a umožňuje podkladu dýchať

Balenie: 15 l  = cca 8 m2 pri astaltovej  streche 
= cca 15 m2 pri plechovej streche

nájdete nás vO vyBraných staveBninách.
viac informácií: 0903 252338

www.sika.sk

asfaltOVá streCha 
PO OPraVe

PleChOVá streCha 
PO OPraVe
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Luxusná 
pálená škridla teraz za

smiešne ceny

0800 500 330

Nechajte si poradiť 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®. 

BOLERO . . . . . . . . . -42%

TWIST . . . . . . . . . . . -25%

SAMBA . . . . . . . . . . -40%

BRAVURA . . . . . . . . -25%

AKCIA TRVÁ LEN DO 17. 10. 2014.


