
FÚKANÁ
IZOLÁCIA

PRÁZDNA
DUTINA

ŠIROKÁ PONUKA MATERIÁLOV  CELULÓZA, MINERÁL, SKLO ...

Návratnosť investície  2-3 roky

Obhliadka ZDARMA

Cez STROP vám uniká 

             až 35% tepla!!!  
V ZIME HREJE

V LETE PRÍJEMNÉ
CHLADÍ

0907 540 875
www.beca.sk rokov

0904 242 917, 0910 542 917
www.constructor-eu.sk
constructor.eu1@gmail.comcertifikovaný

výrobok

- dodanie do 2 týždňov na Vašej stavbe
- rýchla výstavba  - krov hotový za 1 deň
- úspora nákladov až o 30% oproti klasickému
   krovu 
- suché, hobľované, certifikované rezivo C24
- bezplatná cenová ponuka

K R O V
S N O V

certifikovaná výroba priehradových väzníkov
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NOVINKA!
Očistené brojlerové kurčatá 

domácej kvality 2,60 €/kg
Očistené morky  

3,90 €/kg

0915 788 775, 0908 366 105
hudak.hydina@centrum.sk
www.hudakhydina.webnode.sk

Juraj Hudák, Juskova Voľa 115,
okres Vranov n/T, 057/ 4490 325

10 až 20 týž. mladé
nosničky, rôzne farby,
      5 až 7 €/ks /cena podľa veku/ 

1-ročné nosnice zaperené
      3 €/ks
Brojlerové kurčatá priem.
vváha 2 kg na ďalší chov 
      1,80 €/kg
Brojlerové kurčatá priem.
       váha 1 kg - 2,50€/ks

Záruka zdravého chovu! 
Ak nebudete spokojní 

s hydinou, peniaze Vám 
VRÁTIME!

ZDARMA!

DOVOZ AŽ NA DVOR!

Vilka Prešov - magazín 
pre bývanie, domov a 
lepší život
Číslo: 2020/10 – jeseň II
Vydané: 5.10.2020
Náklad: 38.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde v novembri 2020
Ročník XXI, vychádza mesačne, 
v roku 2020 v pláne 10 vydaní.

Zdarma pre obyvateľov rodinných
domov v mestách  Prešove, Sabinove, 
Lipanoch, Bardejove, Stropkove, Svid-
níku a Giraltovciach, Hanušovce n/T., 
Veľký Šariš a v okolitých obciach.

Vydavateľstvo, inzertné oddelenie:
Môj Východ s.r.o.,
Jantárová 30, Košice
IČO: 46 817 492
Registrácia: EV 3024/09

info@vilka.sk, 0905 493 862

www.vilka.sk
Autorské práva sú vyhradené a 
vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek 
rozmnožovanie časti alebo celku 
textov, fotografií, inzerátov alebo 
ďalších súčasti vydania bez písomné-
ho súhlasu vydavateľa je zakázané. 
Vydavateľ nezodpovedá za obsahovú 
správnosť uverejnených inzerátov, 
vydanie neprešlo jazykovou úpravou. 
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VÝKUP

STARÉHO

DREVA!!! 

až do 250 EUR/m3 !!!

www.staredrevo.sk

Vykupujeme:
hrady,trámy, podlahy,
slnkom opálené dosky,
min.vek 60 rokov.
- staré dosky vymeníme
  za nové
- demontáž zda- demontáž zdarma
- platba v hotovosti

0949 500 450
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Čaro spojenia s prírodou v akomkoľvek počasí. Váš 
priestor na relaxáciu, či celoročné pestovanie rastlín. 
Miesto, ktoré rozšíri Váš obytný priestor.

Ochránia Vás pred dažďom, snehom a inými rozmarmi 
počasia. Ideálne riešenie aj pre Vaše auto. Uchráni pred 
krupobitím, či spadnutým konárom, vďaka cirkulácii 
vzduchu auto netrpí teplotnými výkyvmi.

Jeho zasklenie sa prejaví na okamžitej úspore energií, 
znížení hlučnosti, aj prašnosti, zároveň ste chránení pred 
vetrom a dažďom. Získate priestor na oddych alebo 
uskladnenie vecí z domácnosti.

Oku lahodiace výtvarne upravené sklenené výplne okien, 
dverí alebo iných predmetov. Mozaika z rôznofarebných 
skiel zútulní a ozvláštni Váš domov.

Balkóny

Zimné záhrady

Od nášho vzniku ubehlo už viac ako 23 rokov, za ten čas sme získali množstvo skúseností, obchodných 
partnerov a spokojných zákazníkov. Vďaka profesionálnemu tímu a technickému zázemiu sme 
schopní zrealizovať Vaše vysnívané projekty – presklené balkóny, terasy, zimné záhrady, vitráže.

Prístrešky
Vitráže
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Šarišská 495/2, Hanušovce nad Topľou / kotly@expol.sk 0908 577 997

Čierne uhlie 29 M/J 
Balené 25 kg 

239,- € / 1T (tona) s DPH

Borovicové peletky
15 kg vrecia, 6mm
210,- € / 1T (tona) s DPH

EKO  HRÁŠOK

dlhoročná história 

a rodinná tradícia

www.expol.sk
vykurovacia technika

DANKA A VIKTOR
ŽI ZDRAVO  KOŠICE
0908 98 4147

MILÉ DÁMY,POTREBUJETE SCHUDNÚŤ ?STE UNAVENÉ ?MÁTE NAFÚKNUTÉ BRUCHO ?TRPÍTE ZÁPCHOU ?

Mám pre Vás riešenie
Uvarte si zdravie. Zabudnite na ryžu, 
cestoviny, zemiaky, chlieb alebo slad-

kosti. Uvarte si vynikajúcu cviklovú 
polievku a  k tomu si upečte zdravý 
voňavý chlebík z mandľovej múky.

Máte vynikajúci obed a večeru.
Nehladujete ! Najedzte sa do sýtosti.

Všetci sa nás pýtajú čo to varíme a 
ako to majú robiť... a čo je to za 

mandľový chlieb? a čo na raňajky ? 
a ja im odpovedám, že sú to 

vynikajúce zdravé mňamky, ktoré 
liečia naše telo a aj kilá idú dole.

• 9-20 týždňové vysoko produkčné nosničky
• Plemená Hysex, Moravia a Dominant farebný

• 1- ročné nosnice v znáške
• Brojlerové kurčatá

• Morky 8-10 týždňové a viac Plemeno BIG -6 širokoprsé
• Káčatá brojlerové na ďalší chov 3 a viac týždňové

• Húsatá a pe• Húsatá a perličky 

Dovoz zdarma !

Náš chov je pod stálym veterinárnym dozorom kde je zaručená kvalita chovného materiálu.

Objednávky - mobil: 0905 480 587, tel.: 057/ 77 96 175

Predáva
hydinu

STAVEBNICE LEGO
EXKLUZÍVNE SETY
JEDNOTLIVÉ DIELIKY

www.legacik.sk
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Stiahnite si našu 
aplikáciu do mobilu

www.zahradnictvokak.sk

1,2 t

www.presovautodoprava.sk

0948 152 149
0908 984 147

0917 923 168
  Informujte sa hneď:

STREŠNÉ CENTRUM  ŠUŇAVSKÝ S.R.O.  Špitálska 17, 054 01 Levoča oproti nemocnici

VÝPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
B50% NA RÔZNE KRYTINY

•  máme dlhoročné skúsenosti
•  naša práca je vysokokvalitná
•  používame kvalitné nemecké materiály

Zvoľte si odborníkov
CHCETE KVALITNÚ STRECHU?


