
Možnosti riešenia

VÝROBA
STREŠNÝCH

A STROPNÝCH
VÄZNÍKOV

alternatíva A alternatíva B alternatíva C

- teraz aj s podkrovnými a úložnými priestormi

Rezivo použité na výrobu strešných väzníkov: Strojovo triedené v pevnostnej triede C24, 
sušené na 18% (+ - 3%), hobľované, hrany zrazené do rádiusu 5 mm.

+421 908 676 932
homola@cechsro.sk www.cechsro.sk+421 905 646 321

vcech@cechsro.sk



VILKA Východ - KOŠICE jar II - 20162

Alejová 2, 040 11 Košice, Tel.: 0850 123 495
E-mail: predaj@fordszilcar.sk

Mondeo s pohonom 4x4
Mondeo s pohonom 4x4

Mondeo s hybridným pohonom
Mondeo s hybridným pohonom

ZA AKCIOVÉ CENY
ZA AKCIOVÉ CENY

UŽ V PREDAJI!
UŽ V PREDAJI!

Vilka Košice - pre bývanie, 
domov a lepší život

Číslo: 2016 / 04 – jar II
 Vydané: 11.4.2016

Ďalšie číslo vyjde v máji 2016
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KAMENÁRSTVO
CINTORÍNSKA A STAVEBNÁ ARCHITEKTÚRA

GS EUROSTONE

NÁHROBNÉ KAMENEPOMNÍKY

Bezplatná linka
0800 500 954

www.gseurostone.sk
gseurostone@gmail.com

Tel.: 0915 873 738
        0918 617 007

KUCHYNE

990,-
     SVETLÝ POMNÍK

€

www.kamenarstvo-gs.sk

JARNÁ
PONUKA

SCHODY

s DPH



pokročilá obtiažnosť                    zdroj: http://sudokugarden.de

  Benediktínsky kláštor Mont-Saint-
Michel je jedným z najpozoruhod-
nejších príkladov stredovekej 
kláštornej a vojenskej architektúry 
a bol jedným z najdôležitejších 
kresťanských pútnických miest od 
8. do 18.storočia. Kláštor pozostáva 
z úžasného komplexu klerikálnych 
budov vrátane kláštorného kostola, 
ambitu, refektáru, mníšskej ambulan-
cie a záhrad, ktoré sú od 12.storočia 
známe ako “Merveille”(Zázrak).

Mont-Saint-Michel

 Pôvab juhovýchodného pobrežia 
Francúzska s originálnym náz-
vom Côte d’Azur dokáže prekonať 
len málo miest v Európe. Je jed-
ným z vôbec prvých moderných 
rekreačných oblastí, už v 18. storočí 
sem chodila oddychovať vyššia 
britská šľachta.

   Hranice Francúzskej riviéry, ako 
znie známy názov tejto oblasti, nie 
sú celkom presne vyčlenené. Vo 
všeobecnosti sa však berie do úva-
hy oblasť pri Stredozemnom mori 
od talianskych hraníc na východe  
vrátane samostatného Monaka, až 
po Saint Tropez alebo Cassis na 
západe.

   Na severe je ohraničená Južnými 
Alpami, kde najvyššie vrcholky hôr 
dosahujú až 3 tisíc metrov. Riviéra 
je tak populárna nielen pre dlhý pás 
pobrežia s plážami a tyrkysovým 
morom - vďaka ktorému napokon 
pobrežie získalo aj svoje meno - 
ale aj pre množstvo lyžiarskych 
stredísk.
   Najväčším a hlavným mestom 
pobrežia je Nice s približne 350 
tisíc obyvateľmi a medzinárodným 
letiskom. Oblasť je známa pre fi lm-
ový festival v Cannes, kedy je cel-
kom preplnená, no turistov láka 
tiež povestné čaro mestečka Saint 
Tropez či návšteva Monaka s jeho 
pretekmi formúl. Azúrové pobrežie 
bolo inšpiráciou aj pre maliara 
Pabla Picassa, ktorý ho zahrnul do 
mnohých svojich diel.
                 zdroj: http://dromedar.topky.sk
                            wikipedia, wikitravel,
                            drom, Eva Kopaničáková

Azúrové pobrežie

24.6. – 4.7.2016 488,-€/osoba11 dní

4.7. – 15.7.2016 536,-€/osoba12 dní

15.7. – 25.7.2016 590,-€/osoba11 dní

25.7. – 5.8.2016 682,-€/osoba12 dní

5.8. – 15.8.2016 684,-€/osoba11 dní

15.8. – 26.8.2016 550,-€/osoba12 dní

26.8. – 5.9.2016 436,-€/osoba11 dní

5.9. – 16.9.2016 406,-€/osoba12 dní

- transfer Košice - letisko Budapest,
   letisko Budapest - Košice
- ubytovanie v 3-posteľovom štúdiu s kúpeľňou
   (WC, umývadlo, sprcha) a kuchynským
    kútom v rezidencii Le Mas de Tanit
- prenájom posteľnej bielizne
- pobytová taxa
- vonkajší bazén pred rezidenciou
- bezpečnostné pomôcky
- poistenie CK proti úpadku
- služby delegáta CK

Služby zahrnuté v cene:

- spiatočná letenka Budapest-Nice
   a Nice-Budapest leteckej spoločnosti
   Wizzair podľa aktuálnej ponuky
- komplexné cestovné poistenie
   Poisťovne UNION podľa sadzobníka
- upratanie štúdia po ukončení pobytu: 40 €
   (neplatí sa v tom prípade, ak sa apartmán
   odovzdá v pôvodnom stave a čistote)
- prenájom TV, prenájom uterákov,
   výmena posteľnej bielizne počas pobytu, parkovanie

Služby za príplatok:

- Cannes
- Grasse
- Fréjus
- Le Dramont

V dosahu miestnej prepravy:
- Marineland
- Monaco
- Nice

- 50% pre 3. osobu
- 60€ / osoba pri individuálnej doprave
   (neplatí pre tretiu osobu)

Zľavy:

zájazd pre 2-3 osoby, letecká preprava

www.pobrezie.eu

www.francerelax.eu
055/678 07 72 Francerelax s.r.o. Krivá 23, 040 01 Košice

info@francerelax.eu

Antibes - Le Mas de Tanit

Azúrové pobrežie - Antibes

www.tdf2016.eu

   V lete možno najlepšie vidieť 
Kláštor Mont-Saint-Michel v jeho 
plnej nádhere po západe slnka počas 
špeciálnych “zvukových a svetelných” 
predstavení.

Kláštor Mont-Saint-Michel
je kultúrnou pamiatkou UNESCO.

Mont-Saint-Michel

Tour de France
v Normandii
1.7. – 4.7.2016

459,- €
1.etapa TdF 2016:

Mont Saint-Michel  ->  Utah Beach

2.etapa TdF 2016:
Saint-Lô  ->  Cherbourg-Octeville

Mont-Saint-Michel
Omaha Beach

hotel s hyg. zar. na izbe
polpenzia

letecká preprava
fanúšikovské predmety na mieste za príplatok
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ZALOŽENÉ 1867

40 ROKOV
STOLIČKOVÝCH

VÝŤAHOV

30.03.15   1

Ďalšie pobočky nájdete v mestách: Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, B. Bystrica, Martin

KOŠICE Mlynská 17, 0910 370 312, maduxke@madux.sk, 
PREŠOV Hlavná 10, 0904 572 539,  maduxpo@madux.sk,  BARDEJOV Slovenská 5/č.d.717,7.posch.,tel.fax: 054/470 69 72, 

mobil: 0911 915 333, maduxbj@madux.sk, GIRALTOVCE Hviezdoslavova 726/29 (pri POŠTE), tel. 0907 341 507, 
MICHALOVCE A. Sládkoviča 1 OC KARAKA (oproti Kaufl andu), 0902 085 260, maduxmi@madux.sk

Využite  JARNÚ  AKCIU,  ktorá  trvá  do  30.4.2016
Montáž okien LEN ZA 1€.
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Pokiaľ mám z čohokoľvek vo 
svojom živote nepríjemné po-
city (emócie alebo telesné), na-
príklad: vadí mi to, mám zlosť, 
je mi to ľúto, mrzí ma to, ne-
môžem sa s tým zmieriť, je mi z 
toho smutno, žiarlim, hnevám 
sa… ale tiež pichá ma v chrbte, 
bolí ma hlava, mám stiahnutý 
žalúdok, mám tú a tú nemoc, 
chorobu… Sú to moje pocity a 
som to ja, komu znepríjemňujú 
život. A je jedno, či sa moje ne-
príjemné pocity týkajú mojej 
osoby, alebo niekoho iného. 
Negatívne pocity mám ja. Teda 
opäť len ja ich môžem trvalo 
zmeniť, vyriešiť.

Ako metóda pomáha:
Pomáha od problémov 

fyzických i psychických rov-
nako dobre tak, ako vedie ku 
skvalitneniu života viac me-
nej spokojných ľudí, ktorým 
v živote „škrípe“ niečo málo.
Vďaka jednoduchosti metódy 
je možné pracovať i s malými 
deťmi. Často sa ju intuitívne 
naučia a ďalej používajú.

Je pre tých, ktorí si uvedo-
mujú svoje problémy a sú roz-
hodnutí ich vyriešiť.
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Teraz aj v Košiciach, 
Moldavská cesta 24, Trolejbusová 3

So skladačkou na zbieranie OBI Bonusu.

Zbierajte a
ušetrite až 15%!

Zbierajte body 
a ušetrite až 15 %1

1 Viac informácií a podmienky účasti v akcii nájdete vo vašej predajni OBI alebo na obi.sk

SLUŽBY

SVIETIDLÁ & FARBY

KÚPEĽŇA & OBKLADY

STAVBA & PODLAHY

TECHNIKA & NÁRADIE

ZÁHRADA

Vernostná karta

Rezanie dreva

Požičovňa náradia

Viac ako 12 000 odtieňov

Miešanie farieb

Požičovňa 
prívesných vozíkov
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Mlynská 17, KOŠICE

 0908 926 124
 0918 709 075

PENIAZE DO KAŽDEJ
DOMÁCNOSTI

 NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA do 5 000 €

 PÔŽIČKA NA BÝVANIE do 20 000 €

 REFINANČNÁ PÔŽIČKA do 20 000 €

 HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK do 100 000 €





predokenné rolety
vonkajšie žalúzie
brány
screenové rolety
markízy
bezpečnostné dvere

www.lomax-kosice.sk

Vyladené
garážové brány...

®

www.rolvis.sk
0910 982 693


