
štiepané balené 

1prm - 60 €
štiepané voľne sypané 

1prm - 53 € štiepané v palete 

1prm - 79 € 

0907 656 333 • palivko@palivko.sk • www.palivko.sk

PALIVOVÉ DREVO
dub, buk , hrab - 33 cm

Už 22 rokov sme s Vami.
Vilka Košice, Prešov, Tatry-Spiš, Zemplín, spolu 120.000 výtlačkov mesačne.

www.slovenskyreporter.sk www.oknosro.sk

Prajeme Vám Prajeme Vám 
krásne a veselé krásne a veselé 

Vianoce, do nového Vianoce, do nového 
roku veľa zdravia, roku veľa zdravia, 

spokojnosti, osobných spokojnosti, osobných 
a pracovných a pracovných 

úspechov a tešíme sa úspechov a tešíme sa 
na ďalšiu spoluprácu na ďalšiu spoluprácu 

v roku 2022v roku 2022
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OPATROVATEĽSKO   OŠETROVATEĽSKÉ
ODBORNÉ SLUŽBY PRE SENIOROV

 

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

0940 776 203

materiál - prvotriedna kvalita
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Milí čitatelia,

v rukách držíte Vianočné vydanie magazínu Vilka, ur-
čeného pre obyvateľov rodinných domov. Počas celého 
roka Vám prinášame inšpirácie a kontakty na seriózne 
firmy s dlhodobými skúsenosťami, na ktoré sa môžete  
s dôverou obrátiť.  

Koncom roka sa mnohí zamýšľame a plánujeme ciele 
do nového roka. Medzi nich patria aj rôzne rekonštrukcie 
a realizácie v dome, či na záhrade. Touto vianočnou Vil-
kou Vám chceme v čase oddychu a pohody uľahčiť reali-
záciu Vašich prianí prostredníctvom našich inzerujúcich 
partnerov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore. 

Keďže sa zvyšovanie cien stáva nemilou súčasťou 
nášho života, odporúčame Vám čím skôr sa zamys-
lieť nad realizáciou Vašich snov, aby sa 
táto v závislosti od času neprimera-
ne nepredražila. Veríme, že naši part-
neri vám zrealizujú vaše požiadavky  
k plnej spokojnosti.

Prajeme Vám krásne a pohodo-
vé prežitie Vianočných sviatkov  
v kruhu rodiny, všetko najlep-
šie a pevné zdravie do nové-
ho roku 2022. Zároveň 
Vám prajeme úspešné  
zvládnutie realizácie  
Vašich snov.  

Vaša redakcia 

Vilka Košice, Prešov, Tatry-Spiš, Zemplín,  
spolu 120.000 výtlačkov mesačne.

Už 22 rokov sme s Vami.
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KAMENÁRSTVO 
GS EUROSTONE

Bezplatne: 0800 500 954 
www.kamenarstvo-gs.sk

POMNÍKY    NÁHROBNÉ TABULE    CINTORÍNSKE DOPLNKY 
OBKLADY KRBOV    KUCHYNSKÉ DOSKY    SCHODY A SCHODISKÁ

Tel.: +421 915 873 738 
Benkovce 166, Benkovce

NAJLACNEJŠIE  
POMNÍKY VO VAŠOM REGIÓNE

STAVEBNICE LEGO
EXKLUZÍVNE SETY
JEDNOTLIVÉ DIELIKY

www.legacik.sk
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Záhradníctvo KaK, s.r.o. Rozhanovce s rozlohou 14 hektárov  
sa nachádza 5 km od Košíc, medzi obcami Košické Olšany a Rozhanovce. Sme 

tu od roku 1994 a do dnešného dňa prinášame kvalitný materiál, tovar a služby 
pre všetkých zákazníkov. V našej ponuke nájdete široký sortiment rastlinného 

tovaru ale aj hnojivá, substráty a záhradnú keramiku. Vytvoríme záhradu podľa 
Vašich predstáv: položíme trávnikové koberce, zrealizujeme úpravu verejných 

a firemných priestranstiev. Okrem týchto služieb sme vybavení vlastnou 
mechanizáciou na realizáciu výkopových prác, terénnych úprav a mnoho 

ďalšieho.

...27 rokov  
s Vami...
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Vám ponúka tieto služby:
■ kontrolu, čistenie a preskúšanie komínov

■ vložkovanie komínov

■ pravidelné kontroly komínov v RD a organizáciach
   /vyplyvajúce z vyhl. 401/2007 Zb. Zákonov/

■ revízie komínov

■ potvrdenie ku kolaudácii a plynookácii RD

■■ poradenská čínnosť a iné služby

075 01 TREBIŠOV, Sládkovičová 1301/5
DEMČÁK

Tel.: 056/672 23 63, Mobil: 0905 741 378

Kominárstvo



OKNO, s.r.o.

Jazerná 1- areál Dávid
040 12 Košice

Už 12 rokov nielen pre Košice a okolie, 
ale pre celé východné Slovensko 
vykonávame kompletné kamenárske 
práce – plus výkopy, rovnako aj 
rekonštrukcie už existujúcich 
pomníkov.
Ponúkame prvotriedne žulové 
pomníky z kvalitného prírodného 
materiálu za bezkonkurenčné ceny a 
zároveň seriózny a poctivý prístup ku 
každému zákaznikovi.
Obhliadku a nacenenie Vám spravíme 
bezplatne. 
Ako bonus aplikujeme obojstrannú 
impregnáciu pomníka proti vode 
takisto zadarmo.
Kamenárske práce sme vykonali už  
v mnohých obciach a namontovali 
sme kvantum žulových hrobov.
Našou prioritou počas nášho  
12 ročného fungovania je ponúkať 
riešenia, ktoré budú preferovať 
vyváženosť medzi kvalitou tovarov, 
prevedením prác a ich cenou.
Budeme radi, ak si nájdete aj Vy cestu 
k nám a my sa Vám odvďačíme Vašou 
spokojnosťou.

KAMENÁRSTVO

www.oknosro.sk

BEZPLATNÁ INFOLINKA

0800 500 535
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0905 644 448
055/7298 838

Jantárova 30, Košice
fach.ujlaky@gmail.com, www.fach.sk

interiérová a exteriérová
tieniaca technika

!!! ŠIROKÝ SORTIMENT !!!

- protihmyzové

· ŽALÚZIE
· ROLETY
· SIETE
· MARKÍZY


