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Materiály,  
ktoré sa Vás dotýkajú.

Overené riešenie pre murivo

ŠPECIÁLNE 

narodeninové 

CENY

25. VÝROČIE  

WIENERBERGER

50% zľava 
Porotherm Profi ✳  
brúsené tehly vyrobené na Slovensku

Profi asistencia pri založení muriva zdarma 
po re gis trácii na www.wienerberger.sk a vývoze 
materiálu do 10. 1. 2017.

Zaregistrujte sa na www.porotherm.sk. 
Vy užite aj naše ďalšie služby zdarma. 
Akcia platí od 29. 8. do 31. 10. 2017.
✳

 
Akcia sa vzťahuje na systém murovania na tenkovrstvovú maltu.

ŠPECIÁLNE 

narodeninové 

CENY

20. VÝROČIE  

TONDACH

Získajte špeciálne zľavy až do 50%.
Informácie nájdete na www.tondach.sk 
Akcia trvá do 27. 10. 2017.
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RODDOM – špeciál pre ľudí z rodinných domov

Dvadsaťpäť rokov. Štvrťstoročie. Za tento čas sa z každého dieťaťa 
stane dospelý človek. Naučí sa množstvo vecí potrebných pre 
život, získa vzdelanie, prax a dosiahne svoje prvé úspechy. 

Áno, podobným spôsobom dozrievala aj Prvá stavebná sporiteľňa. 
Dnes je z nej dospelá banka s pestrým portfóliom vyskladaným 
z viacerých možností sporenia, palety úverov i niekoľkých poist
ných produktov. 

Výhodné úvery pre páry
Dobrá správa pre všetkých našich súčasných aj budúcich klientov je, 
že pri príležitosti 25. narodenín Prvej stavebnej sporiteľne vám teraz 
prinášame ešte výhodnejšie úvery ako v minulosti. Špeciálna ponuka 
sa týka úverov pre páry, určených na bývanie, ktoré sú zabezpečené 
nehnuteľnosťou. Ak sa pre takýto úver určený pre páry rozhodnete 
do konca tohto roka, získate štedrú odmenu. Vyplatíme vám ju po 
roku zodpovedného splácania a splnení stanovených podmienok. 
Platí, že čím vyšší úver si vezmete, tým viac peňazí získate. Použiť 
ich môžete na ľubovoľný účel. 

Ďalšie výhodné riešenia
Možno na svoje bývanie potrebujete menej finančných pros
triedkov, pričom svoj úver nechcete alebo nemôžete zabezpečiť 
nehnuteľnosťou. Vynikajúca správa pre vás je, že svojim spo
ria cim klientom za výhodných podmienok dokážeme poskytnúť 
až do 50 000 € aj bez tohto typu zábezpeky. Vybavenie úveru bez 
zabezpečenia nehnuteľnosťou s priaznivou úrokovou sadzbou a dlhou 
dobou splatnosti nevyžaduje žiadne zbytočné administratívne úkony. 
Ušetríte ďalšie stovky eur. 

TIP 
PRE VÁSĎalšie informácie  vám ochotne  a bezplatne poskytnú  obchodní zástupcovia PSS, a. s. Ich zoznam nájdete na www.pss.sk, alebo zavolajte na číslo 02/58 55 58 55.

Vy dodáte výhľad, my okno.

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

Bezplatná infolinka: 0800 111 712

www.noves.sk



Myšlienky s budúcnosťou.

Obnova 
fasády

Kto je špecialistom 
na večnú krásu vašej fasády?

Jednoducho, rýchlo a trvácne
Je vaša fasáda po rokoch vyblednutá, má trhliny alebo sa na nej dokonca oddeľujú časti pre-
farbenej omietky? Baumit má jednoznačne najlepšie, najrýchlejšie a najvýhodnejšie riešenie.

Nový náter – nový život
Ak vaša fasáda nemá žiadne viditeľné znaky poškodenia, Baumit vám ponúka širokú paletu 
vysokokvalitných fasádnych farieb: Baumit NanoporColor, StarColor alebo PuraColor. Pri vlaso-
vých trhlinách odporúčame použiť ako základný náter Baumit FillPrimer. Všetky fasádne farby 
Baumit Colors sú teraz spracovateľné striekaním technológiou „airless“!

Správna sanácia – perfektná optika
Pri väčších trhlinách alebo pri poškodenej fasáde máte k dispozícii účinné riešenie:
vašu fasádu hravo opravíte pomocou stierky Baumit MultiWhite s armovacou mriežkou StarTex. 
Na zahladený povrch Baumit MultiWhite môžete naniesť omietku Baumit Top alebo môžete 
upraviť štruktúru povrchu pre aplikáciu fasádnej farby Baumit Color pre perfektný vzhľad a do-
konalú ochranu vašej fasády.

Obnova fasády
■ Jednoduché, rýchle a kvalitné riešenie pre všetky znečistené a poškodené fasády
■ Systémové riešenia ušité presne na vaše požiadavky
■ Nekonečné možnosti stvárnenia fasády pomocou BaumitLife

Kontaktujte našich špecialistov pre rodinné domy:
Región Bratislava: Branislav Grobarčík, +421 905 861 645
Región Západ: Martin Petrek, +421 918 982 448
Región Stred/Východ: Branislav Hulín, mob: +421 905 702 419
www.baumit.sk

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 59 30 33 66, 041/50 76 651

Baumit Visual renovation Obnova fasady Inzercia 186x264.indd   1 12/09/2017   13:56
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strešné krytiny

DENNÁ
220 000 ks

00 km.
Keby sme ich poukladali 

vedľa seba, dosiahli by 
sme dĺžku

výrobná
kapacita je

1
škridiel.*

www.terran.sk
*Uvedené výrobné kapacity sa spočítali v roku 2016 v našich troch výrobných 
závodoch Terran.
Zdroj: oddelenie výroby
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ZÁRUKA

Viac o podmienkach akcie na www.ruukkistrechy.sk

ZADARMO
podstrešná fólia,  

alebo skrutky ku krytine

www.ruukkistrechy.sk I 0800 11 66 55 I poradcaprestrechy@ruukki.com
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ZALOŽENÉ 1867

40 ROKOV
STOLIČKOVÝCH

VÝŤAHOV

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

september/október 2017



Najúspornejšie tepelné čerpadlo 
vzduch/voda. IVT AIR X. 
Kvalita zo Švédska.

Vyľaká 9 z 10 
kominárov!

Nezáväzný dopyt zadarmo na: www.ivt.sk
IVT s.r.o.
Vinohrádok 2861, 901 01 Malacky
ivt@ivt.sk, 034 772 53 50

Energetická účinnosť 

203 %




