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strešné krytiny

STRANA 2 Myšlienky s budúcnosťou.

Ako obnoviť fasádu s účinnou 
ochranou proti machom a riasam?

Baumit 
NanoporColor

Baumit NanoporColor – optická sanácia fasády s trojitým účinkom!
Staršie fasády sú znečistené, zájdené a často aj napadnuté mikroorganizmami (machy, riasy 
a pod.). Vďaka optickej sanácii pomocou Baumit NanoporColor získa vaša fasáda nový život, 
bude žiarivo čistá a dokonale ochránená. Vyberte si svoj obľúbený farebný odtieň z najširšej 
farebnej kolekcie 888 farieb Baumit Life.

Samočistiaci účinok a ochrana proti machom a riasam
Inovovaný produktový rad Baumit Nanopor photokat ponúka odteraz ešte silnejší samočistiaci účinok. Vďaka jedi-
nečnej nanotechnológii, ktorá zabraňuje usádzaniu anorganických nečistôt, zostane vaša fasáda dlhodobo žiarivo 
čistá a krásna. Baumit NanoporColor využíva aj nový fotokatalytický efekt, ktorý aktívne chráni povrch fasády 
pred organickým znečistením spôsobeným mikroorganizmami. Tie sú s pomocou katalyzátora, denného svetla 
a spolupôsobením vetra a dažďa trvalo odstránené z povrchu. Vďaka fotokatalýze získa vaša fasáda dlhodobú 
a účinnú ochranu proti mikroorganizmom.

Baumit NanoporColor
■ Jednoduchá obnova starých fasád  
■ Samočistiaci efekt vďaka fotokatalýze 
■ Účinná ochrana proti organickému znečisteniu

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 59 30 33 36
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STRANA 3

RODDOM – špeciál pre ľudí z rodinných domov

                NOVES okná, a.s., Radlinského 24
        052 01  Spišská Nová Ves, ponuky@noves.sk

www.noves.sk                  bezplatná infolinka: 0800 111 712

NIE JE OKNO AKO

OKNO

www.noves.sk

Vážený zákazník, 

ĎAKUJEME 

za dôveru, ktorú ste nám prejavili zakúpením 

našich značkových okien.

Spoločnosť NOVES okná a.s. potvrdzuje,

že Vaše okná z objednávky xxxxxx 

boli vyrobené na Slovensku, 

v závode Spišská Nová Ves

z profilov značky Aluplast  

od nemeckej spoločnosti aluplast GmbH  

a s použitím značkového kovania G-U GmbH
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SPOLOČNOSŤ IDEÁLNYCH PLASTOVÝCH 

A HLINÍKOVÝCH OKIEN A DVERÍ
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Ďakujeme Vám,  

že ste podporili slovenskú ekonomiku

Ako prvý predajca na Slovensku,  
ponúkame svojim zákazníkom 
možnosť overiť si pôvod  
zakúpených okien. 
Viac informácií nájdete na 
www.noves.sk/ 
kontrola-originality/
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STRANA 4

náklad 500 000 kusov
Vlhkosť? Vytopenie?
Požiar?

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

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“. 

Z Mediterranu je Terran
Výrobca betónovej strešnej krytiny Mediterran mení názov spoločnosti. 
Od 1. 1. 2015 bude na trhu fungovať pod značkou Terran. Hlavným dôvodom zmeny názvu 
je skutočnosť, že ponuka spoločnosti sa postupne rozrástla a odklonila od výroby strešných 
krytín typických pre 
oblasť Stredozem
ného mora, čo 
označenie Mediter
ran evokovalo. 
Postupne sa 
zmenil aj cieľový 
trh spoločnosti 
a väčšina zákazníkov 
v súčasnosti pochád
za zo strednej Európy. Vypustenie prívlastku medi a nové označenie Terran má evokovať 
spoločnosť, ktorej produkty svojou kvalitou i dizajnom kdekoľvek obstoja na svete. 
Portfólio produktov aj ich ceny sa pritom nemení.  

meníme 
na ...

Meníme iba meno,
kvalita ostáva...
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www.terran.sk 

200 ročná životnosť
drevostavieb z fínskeho dreva

Dreviny rastúce za polárnym kruhom rastú veľmi 
pomaly z dôvodu tvrdých klimatických pod mie
nok. Dôsledkom je vysoká koncentrácia živice 
a veľmi husté drevo. Takáto drevina je podstatne 
odolnejšia a trvácnejšia ako stredoeurópske a po 
150 rokoch rastu je tak drevo vhodné na stavbu 
domov, sáun, chát a iných drevostavieb. 

www.SMARTLIV.sk

Na naše fínske drevostavby používame červenú  
polárnu borovicu, severský smrekovec a céder, 
vďaka čomu dosahujú životnosť viac než 200 rokov. 

KRASGARDEN 
– 10 ROKOV v 100-kách záhrad

Jedna z najlepších slovenských firiem 
v segmente realizácie záhrad, záhrad
ných stavieb a architektúry prešovský 
KRASGARDEN oslavuje 10. výročie. 
Stovky nádherných profesionál
nych návrhov a realizácií po celom 
východnom Slovensku i ďalších kútoch 
krajiny sú jasným dôkazom, že dopyt 
po oku lahodiacom a pritom funkčnom 

exteriéri rodinných domov a firiem stále rastie.Prajeme veľa ďalších 
úspešných rokov pri skrášľovaní Slovenska.

Redakcia

www.krasgarden.sk

OVERENÉ NA PROJEKTOCH

WWW.ROCKWOOL.SK

TOPROCK 
zateplenie šikmej strechy 
nad krokvami
 Umožňuje využiť celý priestor v podkroví
 Spĺňa tepelnoizolačné požiadavky
 Tlmí hluk z vonkajšieho prostredia
 Predlžuje životnosť konštrukcie strechy
 Vhodný pre novostavby aj rekonštrukcie

T E P E L N É  A  P R O T I P O Ž I A R N E  I Z O L Á C I E

Zľava 50 % 
na kovové držiaky 

a klince zdarma

1. 6. – 30. 9. 2015

Záhradná architektúraZáhradná architektúra
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strešné krytiny

meníme 
na ...

Meníme iba meno,
kvalita ostáva...
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STRANA 6

exteriér, interiér

ZALOŽENÉ 1867

40 ROKOV
STOLIČKOVÝCH

VÝŤAHOV

_stannah_91x130mm+5mm spad.indd   1 20.04.15   10:3

sk.innoterrada.com



ZĽAVY AŽ

m2 už od 6,80€
(s DPH)

-45%

 jednotka medzi
        pálenými škridlami 

www.tondach.sk

0800 500 330

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

Nechajte si zadarmo poradiť a naplno vychutnajte výho-
dy, ktoré Vám ponúka iba TONDACH®. 




