2

VILKA PREŠOV

jar III - 2. vydanie - 2015

jar III - 2. vydanie - 2015

VILKA PREŠOV

MADUX s.r.o.
RÝCHLO - LACNO - KVALITNE

www.madux.sk

- PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
- GARÁŽOVÉ BRÁNY
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV
- INTERIÉROVÉ DVERE
- VCHODOVÉ DVERE DO BYTOV
- TECHNICKÉ DVERE

Už viac ako 100.000 spokojných zákazníkov

NAJVÝHODNEJŠIA JARNÁ PONUKA PLATÍ DO 15.6.2015

Len MADUX Vám dá cenu, akú nikde inde nedostanete
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159,90€
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x 0
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služby

- dovoz nových a odvoz
starých okien/1€
- demontáž starých
okien a montáž
doplnkov 1€
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139,90€

89,90€
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64,90€

Rozmery pri oknách sú rozmery stavebných otvorov. CCeny sú
úsD
DPH.
PH

AKCIE

150
0x
x15
1 0
150x150
159,90€

ZA 1 €

doplnky

- vnútorné PVC
parapety 1€/ks
- okenné siete proti
hmyzu1€/ks

114,90€

€ 49,90€
99,90€
€ 84,90€

Ceny platia pri objednaní montáže.

ZĽAVY NAVIAC

AKCIE ZADAR-

Z CELEJ OBJEDNÁVKY

- zameranie
- cenová kalkulácia
- technické poradnestvo
- mikroventilácia ku
každému otváravo-sklopnému oknu

- 5% vernostná zľava
- 5% pri platbe vopred
- extra zľavy pre
rodinné domy, bytové
podniky, stavebné
firmy a iné

DARČEK ZA 1€ PRI OBJEDNÁVKE OKIEN
NAD 300 € - UDRŽIAVACIA SADA NA OKNÁ
NAD 500 € - MOBILNÝ TELEFÓN
A
NAD 1000 € - VYSÁVAČ
AtKesCnIenia
3
NAD 3000 € - TABLET
nu
za ce ní
NAD 5000 € - LED/LCD TELEVÍZOR
ne
2 tes
LAC9K0 €
89,,9

IX
METR
0€
114,9

Šírka dverí : 60 - 80 cm
Hrúbka múru: 75 - 159

ZADARMO

Stačí, keď zavoláte,
my prídeme k Vám

- ZAMERANIE
- CENOVÁ KALKULÁCIA
- TECH. PORADENSTVO

MNOHO ĎALŠÍCH VZOROV

AKCIA
- 20%
na dvere mimo akciovej

SINCO0 €
149.9

PLATIA AJ BEZ OBJEDNANIA
MONTÁŽE. UVEDENÉ CENY S DPH

LEN ZA 1€

- OBL. ZÁRUBŇA 1€
- ZÁMOK INT. DVERÍ 1€
- DOVOZ DVERÍ 1€

Pri objednaní
montáže kľučka
LEN za 1€

PREŠOV Hlavná 10, 0904 572 539, maduxpo@madux.sk,
KOŠICE Mlynská 17, 0910 370 312, maduxke@madux.sk,
BARDEJOV Slovenská 5/č.d.717,7.posch.,tel.fax: 054/4706972, mobil: 0911 915 333,
maduxbj@madux.sk, GIRALTOVCE Hviezdoslavova 726/29 (pri POŠTE), tel. 0907 341 507,
MICHALOVCE A. Sládkoviča 1 OC KARAKA (oproti Kauflandu), 0902 085 260,
maduxmi@madux.sk,
Ďalšie pobočky nájdete v mestách: Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, B. Bystrica, Martin
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Vilka Prešov - pre bývanie,
domov a lepší život
Číslo: 2015 / 05 – jar III 2.vydanie
Vydané: 25.5.2015
Ďalšie číslo vyjde v júni 2015
Náklad a distribúcia Vilky Prešov:
38.000 výtlaþkov zdarma pre obyvateĐov
rodinných domov v Prešove, Sabinove,
Lipanoch, Bardejove, Stropkove, Svidníku
a Giraltovciach a ćalších 232 miest a obcí
v ich okolí. Vychádza mesaþne, 14 x roþne

info@vilka.sk, www.vila.sk
© ADS graphic. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva
ich vydavateĐ. AkékoĐvek rozmnožovanie þasti alebo celku
textov, fotogra¿í, inzerátov alebo ćalších súþasti vydania
bez písomného súhlasu vydavateĐa je zakázané. VydavateĐ
nezodpovedá za obsahovú správnosĢ uverejnených inzerátov,
vydanie neprešlo jazykovou úpravou.

CHÝBAJÚ V
VÁM
ÁM
PENIAZE?
ZE?
NEPLAČTE,
POŽIČIAME
AJ VÁM!
ZAMESTNANÍ
DÔCHODCOVIA
OPATROVATEĽKY
ŽIVNOSTNÍCI

0905 967 987

Pracujem ako viazaný finančný agent pre spol. Profi credit Slovakia s.r.o.

Obchodné oddelenie:
ADS graphic, Duchnoviþovo nám. 1, Prešov,
Vierka Balogová, 0918 370 746, balogova@
vilka.sk
VILKA - sieĢ regionálnych þasopisov zdarma
do schránok pre obyvateĐov rodinných domov
Registrácia: EV 3024/09, Roþník XV
VydavateĐstvo: Ing. Michal Nemþík - ADS
GRAPHIC, Jantárová 30, 040 01 Košice,
IýO: 33902437, 055/ 678 02 85,

Prečo drevodom?
Prednosti a nedostatky drevených stavieb môžeme hodnotiť nielen na základe
súčasných stavebných a technických znalostí, ale aj vzhľadom na potreby a požiadavky
na bývanie, ekonomické aspekty, energetickú náročnosť stavby a ochranu životného
prostredia s dôsledkami vplyvu výstavby na súčasnosť i budúcnosť. Drevostavby majú
výhodu z energetického aj ekologického pohľadu. Tepelnotechnické požiadavky na
obalové konštrukcie budov nadobúdajú čoraz väčší význam vzhľadom na vznikajúce
energetické, hygienické či ekologické a ekonomické problémy súčasnej výstavby.
Významným dôvodom zlepšovania tepelnotechnických opatrení, ktoré znižujú
potrebu tepla na vykurovanie a šetria energetické zdroje.V súčasnosti narastá trend
výstavby nízkoenergetických a pasívnych domov. Práve drevené domy jednoplášťovej
ako aj sendvičovej konštrukcie sa z hľadiska celkovej energetickej náročnosti (výstavba, prevádzka, likvidácia) ukazujú ako energeticky efektívne riešenie.
Štandardnú stenu dreveného domu tvorí drevený nosný rám s vloženou tepelnou izoláciou. Práve tento spôsob zateplenia drevostavieb predstavuje ďalšiu výhodu,
ktorou je možnosť zabezpečiť požadovanú alebo nadštandardnú tepelnú ochranu bez
podstatného zvyšovania hrúbok konštrukcie obvodových stien, čím sa zastaví ďalšie zvyšovanie investičných nákladov. Preto drevostavby dosahujú vynikajúce tepelnotechnické vlastnosti (nízka tepelná vodivosť, priaznivá emisivita povrchu dreva),
vďaka ktorým majú nízku spotrebu tepla na vykurovanie a teplota vo vnútorných
priestoroch sa dá lepšie regulovať.
Stačí ak sa pozriete na susedné Rakúsko, kde je ročne postavených 50% montovaných drevodomov z celkovej výstavby. Ani námietka, že montované drevodomy nie
sú vhodné do chladných zím nie je pravdivá. Drevo poskytuje 3,5 krát lepšiu tepelnú
ochranu ako murovaná stavba a 8 krát lepšiu ako betónová stavba. Znamená to že drevená stena hrúbky 10 cm nahradí 38 cm murovanú stenu. Stačí sa pozrieť na Fínsko a
Švédsko, alebo Nórsko v ktorom sa stavia až 95% drevostavieb. V týchto krajinách sú
klimatické podmienky oveľa drsnejšia ako na Slovensku.
Výhody našich drevostavieb:
• Drevo je prírodný materiál, ktorý má svoju neopakovateľnú a prirodzenú krásu, vôňu
a atmosféru. Vnáša
• tak do domu energiu prírody, vnímateľnú všetkými zmyslami,
• rýchlosť postavenia domu a suchý proces výstavby.
• Dom na mieru - každú stavbu Vám prispôsobíme podľa Vašich potrieb a predstáv.
• Krátka doba výroby stavby a jej montáže.
• Suchý proces výstavby umožňuje stavbu realizovať aj v zimnom období.
• Drevo ako stavebný materiál je osvedčený a generáciami preverený stavebný prvok.

www.akvaplastplus.sk
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RJR Strešné centrum s.r.o.
Strojnícka 5, 080 06 Prešov
tel.: 051/ 776 42 16, mobil: 0905 743 909
www.bigmat.sk, e-mail: rjr@stresnecentrum.com

VÝROBA
STREŠNÝCH
A STROPNÝCH
VÄ ZNÍKOV

- teraz aj s podkrovnými

a úložnými priestormi

Možnosti riešenia

alternatíva A

alternatíva B

alternatíva C

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

+421 905 646 32
vcech@cechsro.sk

+421 908 676 932
homola@cechsro.sk

www.cechsro.sk
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