
LÁSKA A ŠŤASTIE 
    ZA OKNAMI

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

C
E

R
T

IF
IK

Á
T

 O
R

IG
IN

A
L

IT
Y

 Z
N

A
Č

K
O

V
Ý

C
H

 O
K

IE
N

SPOLOČNOSŤ IDEÁLNYCH PLASTOVÝCH 

A HLINÍKOVÝCH OKIEN A DVERÍ
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Ďakujeme Vám,  

že ste podporili slovenskú ekonomiku

Jedinečné spojenie originality a pôvodu. Slovenské okná, 
nemecké kovania a profily pre chvíle rodinnej pohody.  

Vyberte si to pravé okno s certifikátom originality slovenského pôvodu.  
Viac informácií nájdete na www.noves.sk/kontrola-originality

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

www.noves.sk        bezplatná infolinka: 0800 111 712

náklad 500 000 výtlačkov

Téma vydania:
STAVBA

ENERGETICKÉ
SYSTÉMY
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Unikátny paropriepustný tepelnoizolačný 
systém Baumit open teraz za super cenu!
■ Izolačné platne Baumit openTherm

teraz za cenu bežného polystyrénu!
■ Baumit open dýcha 4× viac ako bežný tepelnoizolačný systém
■ Akcia platí od 1. 9. do 31. 10. 2015

www.akciaopen.sk

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

Nemusíte minúť majetok, 
aby ste urobili dieru do sveta.

Myšlienky s budúcnosťou.

AKCIA!

Baumit 
open

a..
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RODDOM – špeciál pre ľudí z rodinných domov
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Roman
svetločervený Roman sivý Roman hnedý Classic červený

BA +TT 0915 717 054, TN + ZA 0905 200 188, NI + BB 0907 791 198, KE + PE 0918 824 020

www.3d.icopal.skEmail: marketing.sk@icopal.com

Pôsobivý vzhľad posypu Moderný 3D efekt Jednoduchá montáž Dokonalá vodotesnosť
Rekonštrukcie aj nové strechy

Rodinné domy, prístrešky, altánky, garáže
ĽAHKO A RÝCHLO! 
MODERNÁ KRYTINA S FANTÁZIOU

Nordic šedý Ceramic červený



september/október 2015
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náklad 500 000 kusov

Výkon kolektorov je stanovený podľa požiadaviek projektu Zelená domácnostiam. Uvedené ceny sa vzťahujú na dodávku a montáž solárneho 
okruhu. Upozorňujeme, že tieto ceny nie sú porovnateľné s ponukami väčšiny predajcov, ktorí ponúkajú prevažne neúplné solárne zostavy.

Prečo odporúčame ploché slnečné kolektory? Porovnanie kvalitného plochého kolektora
a kvalitného rúrového kolektora

Plochý kolektor 2 m2 Rúrový kolektor 2 m2

+ vyššia dotácia až 616,50 € / kolektor
+ väčšia odolnosť voči krupobitiu (4 mm kalené sklo)
+ dlhšia životnosť

- nižšia dotácia 329 € / kolektor
- menšia odolnosť voči krupobitiu (1,8 mm nekalené sklo)
- kratšia životnosť

Fotovoltické 
systémy

ON-GRID: vyrába elektrinu pre okamžitú spotrebu, bez ukladania do batérií.
HYBRID: vyrobená elektrina sa buď okamžite spotrebuje zapnutými spotrebičmi v domácnosti alebo sa uskladní do batérií na neskoršie využitie.

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. 

Na vartičke 14
965 01 Žiar nad Hronom
Telefón: 045/601 60 80
dotacie@thermosolar.sk
www.thermosolar.sk

Uvedená cena zahŕňa materiál, dopravu a montáž v štandardných 
podmienkach s upevnením FV panelov na šikmej streche. Nezahŕňa 
dodatočnú podkladovú konštrukciu pri upevnení FV panelov na rovnej 
streche, administratívne poplatky pre pripojenie do rozvodnej siete.

Počet osôb Počet kolektorov Výkon kolektorov Objem zásobníka Cena po odpočítaní 
dotácie (s DPH)

2 až 3 2ks TS300 2,466 kW 200 l 1659 €

3 až 4 2ks TS500 3,126 kW 300 l 1629 €

4 až 5 3ks TS300 3,699 kW 300 l 1799 €

FV systém Kapacita batérie Cena po odpočítaní 
dotácie (s DPH)

1 kWp ON-GRID - 1582 €
2 kWp ON-GRID - 1955 €

2,5 kWp ON-GRID - 2311 €
2 kWp HYBRID 4 kWh 4541 €

2,5 kWp HYBRID 5 kWh 4659 €
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ZALOŽENÉ 1867

40 ROKOV
STOLIČKOVÝCH

VÝŤAHOV
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Stavte na istotu a plaťte menej za energie 
SPP: Využite teraz jesennú ponuku so zľavami a výhodami len pre zákazníkov SPP 
Získajte výhodne dve energie pod jednou strechou, praktické služby pre svoju domácnosť či novinku 
unikátne hybridné tepelné čerpadlo, na ktoré vám pomôžeme získať štátnu dotáciu a navyše dáme 
zľavu viac ako 700 eur. Ušetriť tak môžete 25 – 40 % nákladov na vykurovanie.

Pridajte si k odberu plynu aj elektrinu a získate:

– zľavu až 10 % na elektrinu na prvý rok
–  garanciu vždy nižšej ceny oproti tradičným 

dodávateľom
–  a ponúkame aj výhodné asistenčné služby 
 pre svoju domácnosť, ktoré pol roka neplatíte 

Pomôžeme vám pri získaní štátnej dotácie 
na obnoviteľné zdroje, vypracujeme vhodné riešenie 
a zabezpečíme inštaláciu zariadenia a jeho servis.

SPP navyše ponúka:

– exkluzívnu zľavu viac ako 700 eur
– predĺženie záručného servisu na 5 rokov
– jednu prehliadku zariadenia zadarmo

Pre viac informácií jednoducho kliknite na www.spp.sk alebo zavolajte na Zákaznícku linku SPP 0850 111 363.

Menej za elektrinu, menej za havárie doma

Menej za spotrebu energie vďaka dotáciám 
a extra zľavám od SPP

VÁŠ SPOĽAHLIVÝ

DODÁVATEĽ 

PLYNU A ELEKTRINY
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vykurovanie – dotácie



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
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exteriér september/október 2015



Pol domu máte doma

Predajná akcia -45 % z cien Cenníka produktov a služieb, platného od 1. 7. 2015, 
platí v termíne od 1. 9. do 31. 10. 2015 a vzťahuje sa na nasledovné produkty: 
• tehly Porotherm, Porotherm Profi  a Porotherm Profi  Dryfi x formátov 44 Ti; 38 
Ti; 30; 25; 17,5; 14; 11,5; 8 vrátane doplnkov vo všetkých pevnostiach • strop-
né vložky Porotherm KSV 17/60; KSV 17/45; KSV 10/60; KSV 10/45 • vencové 
tehly VT 22; VT 23,8; • preklady PTH KPP 12; KP7 • a nosníky KPSN. Zľava 
vám bude poskytnutá po predložení Stavebného poukazu, ktorý získate regis-
tráciou na www.akciaporotherm.sk. Stavebný poukaz si môžete uplatniť v pre-
dajniach stavebnín, ktoré sú obchodnými partnermi spoločnosti Wienerberger 
slovenské tehelne, spol. s r.o. Pri kúpe tovaru v hodnote 4 500 eur s DPH vám 
vrátime ďalších 300 eur s DPH. Podmienky predajnej akcie sú bližšie uvedené na 
www.akciaporotherm.sk.

www.akciaporotherm.sk

Porotherm Najpredávanejšie tehly na SlovenskuN

+ 300 EUR 
SPÄŤ

do 31. 10. 2015

zľava 45 %
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TÁ PRAVÁ
RAZ A NAVŽDY

www.tondach.sk

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®. 

ZĽAVY AŽ

-45%


