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flash info… apríl/máj 2011

Filozo�ou Mediterranu je vytvorenie nových domovov plných energie a radosti
prostredníctvom jedinečných tvarov a farebných odtieňov. Základom tejto myšlienky je 
spoľahlivosť, trvácnosť , kvalita  a 
krása našich betónových škridiel. 
V súlade s cieľom byť blízko 
svojim klientom 
v každom kúte 
Slovenska sa 
zrodilo aj nové 
logo a nový slogan: 
„Mediterran – Farebný svet 
striech“, ktorý vyjadruje, že naša spoločnosť má charakteristickejšie, prívetivejšie a 
jemnejšie vlastnosti ako naši konkurenti. 

Mediterran
– Farebný svet striech

Mediterran Slovakia s.r.o. www.mediterran.sk

Vlhkosť?  Plieseň?
Vytopenie? Požiar?

02/6436 0751;
0902 964 220,  0902 964 224;
info@mibag.sk,  www.mibag.sk

Spoločnosť MIBAG sanácie, spol. s r. o. sa zameriava na 
sanačné práce po požiaroch a vytopeniach vodou. Svojimi 
službami komplexne zabezpečuje riešenia týchto udalostí. 
Zahŕňajú odborné vyčistenie a dekontamináciu priestorov 
po ich zadymení, elimináciu zápachov, vysúšanie stien, ako 
i celých objektov, dezinfekčné ošetrenie omietok, 
odstraňovanie plesní, stavebné rekonštrukčné práce, 
dodávku nového vybavenia, … a pod. 
Škody je potrebné sanovať odborne a čo najskôr. Skutočne najlepším riešením je voľba 
profesionálneho, rýchleho a skúseného partnera, akým je naša spoločnosť. Ak teda 
problémy nastanú, volajte nás, volajte MIBAG.
profesionálneho, rýchleho a skúseného partnera, akým je naša spoločnosť. Ak teda 

500 a 500 miliónov

Roto střešní okna s.r.o.

www.roto-frank.sk

Roto – vyše 75 rokov tradície, viac ako 500  patentových riešení a 500 miliónov okien s 
technológiou Roto vo svete – to už skutočne niečo znamená.

Strešné okná budúcnosti
Pred 2 rokmi bolo predstavené 
nové strešné okno Roto Designo 
R8 – prvý predstaviteľ úplne novej 
generácie strešných okien. Na 
kombináciu dizajnu a nízkej 
energetickej náročnosti trh 

zareagoval veľmi priaznivo a tak sa tradičný výrobca Roto teší z možnosti predstaviť v 
tomto roku kompletný produktový rad strešných okien Roto Designo.

Staré drevo

0907 213 848 www.staredrevo.sk

Výroba a predaj rustikálnych obkladov a podláh zo starého dreva. Ponúkame zapracovanie 
našich materiálov či do interiérov alebo exteriérov a to od projektu až po �nálne spraco-
vanie. Zabezpečujeme tiež montáž a predaj luxusných drevených podláh a panelov zo 
starých materiálov.
Drevo je nadčasový materiál, ktorý si uchováva svoju hodnotu, a je nenahraditeľné. Pôsobi 
harmonicky s inými materiál-
mi, ale je vhodné aj na samo-
statné použitie. Staré drevo 
dýcha atmosférou minulosti, 
prešlo rukami starých ma-
jstrov, ktorí doň vkladali 
všetko svoje umenie a cit. Ako 
materiál je nenapodobiteľný a 
každý kus je vo svojej podstate 
originál.

Strešný pro�l
Ruukki Adamante 

Viac info nájdete na
www.ruukkistrechy.sk

Spoločnosť Ruukki Slovakia, s.r.o. prichádza aj v roku 2011 na trh s viacerými no-
vinkami. Jednou z nich je nový pôsobivý strešný pro�l Ruukki Adamante určený 
náročnejším majiteľov domu, avšak stále za veľmi rozumnú cenu. Krytina Ruukki 
Adamante napriek chladnému severskému pôvodu svojím vzhľadom evokuje 
príjemné stredomorského prostredie. Strešná krytina sa predstaví v dvoch nových 
farbách - zamatovo baklažánovej a 
vínovo červenej, ktoré skvele pod-
trhnú jej výrazný a štýlový tvar. 
Nové farby sú k dispozícií ku 
všetkým strešným produktom s 
povrchovou úpravou Pural matný. 

Den Braven THERM STYRO (v ktorom tepelne izolačnú funkciu plnia dosky z expando-
vaného polystyrénu EPS-F) a THERM MINERAL (v ktorom tepelne izolačnú funkciu plnia 
dosky z minerálnej vaty s pozdĺžnym vláknom) sú moderné, 
certi�kované, kontaktné zatepľovacie systémy vykonávané 
predovšetkým na vonkajšom plášti budov a sú určené pre 
zateplenie fasád existujúcich objektov, rekonštruovaných budov, 
ale i suchých novostavieb. Možno ich použiť na 
rôzne typy objektov určených ako 
k bývaniu (rodinné domy, bytové 
a panelové budovy), tak na objekty 
občianskej vybavenosti (administratívne 
budovy, nemocnice, školy, škôlky a i.). 

Zatepľovacie systémy
Den Braven

www.denbraven.sk
info@denbraven.sk
call centrum: 02/ 44 97 00 00

ale i suchých novostavieb. Možno ich použiť na 


