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VILKA Východ - TATRY

Vilka Tatry - pre bývanie, domov a lepší život
Číslo: 2015 / 05 – jar III, Vydané: 11.5.2015
Ďalšie číslo vyjde v júni 2015
Náklad a distribúcia Vilky Tatry:
39.000 výtlaþkov zdarma pre obyvateĐov rodinných domov v
mestách Poprad, Levoþa, Kežmarok, Svit, Spišská Nová Ves,
Stará ďubovĖa, Krompachy, Podolínec, Vysoké Tatry, Spišská
Belá, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy a v ćalších 125
obciach. Vychádza mesaþne, 10 x roþne
Obchodné oddelenie:
Vierka Balogová, 0918 370 746, balogova@vilka.sk,
0907 923 374, info@vilka.sk, www.vila.sk
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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,
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.

jar III - 2015

VILKA Východ - TATRY

'()'
*+



    



           

"#$# $%  & #   #
       !


  
 

 







  
  
 
 


     
  
 





 

 







3

6WUHVDSULUìFKO\çLYRWQìåWìO]Y\åXMHKODGLQXFKROHVWHUROX

=iNHUQìQHSULDWHĕFLHY
Poznáte hodnotu svojej

hladiny cholesterolu? Tretina
Slovákov to netuší. Nič ich nebolí, nemajú žiadne viditeľné
problémy. Dôsledky vysokej
hladiny sa zväčša začnú prejavovať až okolo päťdesiatky.
Cholesterol vie byť zákerným
nepriateľom ciev. Upcháva
ich, vedie k ateroskleróze a
zvyšuje riziko infarktu alebo
mŕtvice. Pritom človeka naozaj nič nebolí.
Každý druhý dospelý človek
na Slovensku má hladinu cholesterolu nad bezpečnou hranicou. Mnohí sú na liekoch
a diétach. Ako však dostať
cholesterol pod kontrolu bez
liekov a v pohodlí vlastného
domova? Medicínsky prístroj
BIOquant ho pomáha znížiť
pomocou laserového svetla.
Pôsobí na červené krvinky,
uvoľňuje ich zo zhlukov a krv

robí pohyblivejšou. „Zlepšuje
prúdenie krvi a okysličenie
celého organizmu“ hovorí
kardiológ MUDr. Július Šípoš.
Znižuje hladinu cholesterolu
a tým aj riziko srdcovocievnych ochorení, mŕtvice a infarktu.
pani Mária, Prešov: Užívam
ho pol roka a znížil sa mi cholesterol, cítim sa vitálna, plná
energie a nie som vôbec chorá
na vírusové ochorenia, ktoré
ma často trápili.
pán Juraj, Batizovce: V našej domácnosti ho využívame
dvaja. Kontrolné vyšetrenia
ukázali, že krvné výsledky sú
oveľa lepšie ako pred používaním prístroja BIOquant.
rodina z Kokavy: ...manželka
po odbere krvi zistila, že hodnoty cholesterolu a tukov sa
jej výrazne upravili bez užívania liekov.

9\VN~åDMWHDM9\=$'$502QH]iYl]QH
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BIOQUANT®N

Navštívte www.orin.sk, kliknite na „prístroj zadarmo“ vyplňte
kontaktné údaje a uveďte heslo „vilka“.
Môžete volať aj na telefónne číslo 0917 493 800 v čase od 9:00
do 16:00.
www.orin.sk

VŠETKO PRE
vašu domácnosť
Ø 24 cm

290
Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované
počas akcie v trvaní od 11.5. do 30.5.2015, alebo do
vypredania skladových zásob. Niektoré tovary môžu byť dostupné
na objednávku. Použité obrázky môžu mať ilustračný charakter.
Za tlačové chyby predajca nezodpovedá.

POPRAD - OC Kriváň

20

tel: 052/202 2 202

Prešov

Žilina

sklenená s plastovým úchytom, kovový lem
pokrievky, s otvorom na odvod pary

LIDL

OC

130

sklenený, objem 0,24 l, číry, hladký, porcelánová, okrúhla, objem 600 ml,
biela farba
na stopke vrúbkovaný

vychutnajte
si teplé jedlo
NGHNRěYHN

Termomisa
PINNACLE
plastová s vekom, objem 2 l,
s nerezovou vložkou, pre udržanie
teploty teplých, studených
pokrmov

Miska gulášová

Hrnček VENEZIA

770

649
Termomisa PARISA

KiNEKUS
X
MA

3

Pokrievka

oproti OC MAX, Dlhé hony 4587/1

po-ne: 7:00 - 19:00

149

Ø 26 cm

HYPERNOVA

OC KRIVÁŇ

www.kinekus.sk

šetrí
energiu
a chráni
vitamíny

3,6l, Ø 20 cm

1499
6,1l, Ø 24 cm

Hrniec
nerezový, s pokrievkou, vhodný na všetky
typy sporákov, termické dvojvrstvové dno,
vhodný do umývačky riadu

plastová, objem 1,5 l, s nerezovou vložkou
2 l, Ø 16 cm

3,7 l, Ø 20 cm

90

1590

2,8 l, Ø 18 cm

4,8 l, Ø 22 cm

12

1999
113

90

1850

Hrniec BODKY

6999
skvelé vlastnosti a moderný dizajn
Hrncová sada LESTER
5-dielna sada, nerezová so sklenenými pokrievkami,
rajnica s rúčkou 16 cm/1,2 l, hrnce: 18 cm/1,9 l, 20cm/2,5 l, 22 cm/3,6 l,
24 cm/4,5 l, vhodné do umývačky riadu, vhodné pre všetky druhy sporákov,
odporúčané pre indukciu

Ø 24
24 cm
m

Misa sedliacka

70

5

smaltovaný, baňatý hrniec bez ráfika, biele
dklad
aadd, vy
yroobeené v EEUU
bodky, červený podklad,
vyrobené

smaltovaná, priemer 22 cm, s dekorom
Ø 26 cm

13
3500 1490
Panvica
s keramickým nepriľnavým povrchom,
hrúbka panvice 3 mm, vhodná na všetky
druhy sporákov

Hrnček

299

smaltovaný, priemer 9 cm,
objem 0,5 l, s dekorom,
zelený, červený

nová predajňa KiNEKUS
už OTVORENÁ! Poprad

DOPRAJTE SI
zaslúžený relax
Stôl TONDO
plastový, priemer 90 cm,
výška 72 cm, otvor na slnečník,
zelený

Kreslo MALIBU

VQDVWDYLWHěQRX
QR
RX
ochranou proti
oti
t slnku

7,-

1999

plastové, 54x54x82 cm, zelené

ttropické drevo

MERANTI

4490
Lehátko so strieškou
skladacie, polohovateľné, kov+ textil, dĺžka
187 cm, šírka 60 cm, rúrky ALU, priemer 28 mm

63,-

Sada kvetináčov

odolný

polyratan, 3 ks, štvorcové,
zinkovaná vložka, hnedé,
35x35x70 cm, 27x27x58 cm,
22x22x44 cm

POLYRATAN

169,NODVLNDVÕORŗQØPSULHVWRURP
Lavica DIANA
drevená, tropické drevo Meranti, s úložným
priestorom, rozmer 93x120x65 cm, so sedákom

Lavica
záhradná
REBEKA
hliníková + drevoplast,
152x59x86 cm,
pree 3 os
ppr
osoby

v takom pohodlnom nábytku ste ešte nesedeli
Záhradný nábytok AMADEUS
5-dielny, polyratan + hliník, stôl priemer 83 cm,
výška 70 cm, 4 kreslá

Záhradný nábytok LINDA
7-dielny, hliník + drevoplast, stôl 150x90 cm,
vrch drevoplast, polohovateľné skladacie kreslá

369,-

Výklopný stred,
VWROÈNDOHERêDOwLH
PLHVWRQDVHGHQLH"

187,-

699,-

Hojdačka DE LUX

199,-

pevná konštrukcia, rozmer 200x120x164 cm, nosnosť 240 kg,
možnosť rozložiť na lôžko, nepremokavá strieška, farba béžovo-biela

HURÁ DO ZÁHRADY
Ohnisko
oceľové, prenosné, skladacie nohy,
priemer 76 cm, hrúbka 0,5 mm,
krycie sito

5490

Stojan na
kvety FÚRIK
drevený, dekoračný,
rozmer 120x38x33 cm,
koleso priemer 29 cm

90

25
1/2Ý
57

0

bm

3/4Ý

092bm

1Ý
45

1

Kotlina komplet

Kotlina

smaltovaná, čierna,
na pevné palivo
komplet obsahuje:
15 l kotlík s pokrievkou,
kotlinu, koleno a rúru
120 mm

priemer 42 cm
(na 20-25 l kotlík),
čierna farba

bm

4490

1490

XŗŗLDGQHULDV\YKDGLFL

Bubon na hadicu AQUA

Hadica záhradná HAWAI

plast + kov, na kolieskach,
/ 45 m
vhodné ppre hadicu 1/2“

plastová, nepriehľadný materiál zabraňuje
tv
vorb rias v hadici
tvorbe

urobte si doma
to najlepšie
BIO hnojivo

129,-

vytvorte si súkromie
DFKU¼ĥWH.sa pred prachom

hustota
230 g/m2

Plečka

1990 999

ručná, pojazdná,
3 nádstavce 140,
200, 320 mm,
výška 150 cm

949
Kompostér

47,-

plastový, objem 600 l, rozmer
85x85 cm, výška 110 cm, farba čierna

139,-

Tieniaca sieť
výška 1,5 m, dĺžka 10 m, zelená,
vhodná na ploty, ohrady, uv stabilizovaná

2470

Sieť na uhorky

hustota
80 g/m2

Sud na vodu s
Su
ventilom a vekom

plastová, opora s konštrukciou,
strana 1,15 x 1,6 m, úchytový
materiál

plastový

pohodlné
Y\SÕwĿDQLH

objem 200 l,
Ø hornej časti
70 cm,
výška 75 cm

objem 300 l,
Ø hornej časti
85 cm,
výška 85 cm

1999

2899
s praktickým
ventilom

670

Kára RDV Transport

Kanister

kovová, nosnosť 250 kg, rozmer 105x105 cm,
úložná plocha 86x75 cm, nafukovacie kolesá

plastový, objem 10 l, s hrdlom
a kohútikom na vypúšťanie

Barel

21,-

plastový sud, objem 120 l,
rozmer 44x81 cm,
na dažďovú vodu, zelený

Podstavec pod sud
150/200/300 l, plastový, výška 37 cm

1770

ŠIKOVNÝ MAJSTER
potrebuje kvalitné náradie
Kufrík na náradie 22“
Green Box
Miešadlo
eša
eš
ešadlo
ša
adllo

plastový, rozmer 55x23 cm,
výška 27 cm, veko s organizérom
na skrutky, vyberateľná polička

eelektrické,
el
ekktr
tricikéé,
ra 11600
6 0W
60
W,,
výkon motora
ossťť otá
áča
č niaa
rýchlosť
otáčania
4660 ot/min,
ot/m
ot
/min
i ,
I. stupeň 180-460
7500 ot/min,
75
ot/m
ot
/miin
/m
in,
II.stupeň 300-750
závi
ávituu M
144,
typ zá
závitu
M14,
otno
nnoosťť 5 kg
kg
hmotnosť

1999

949
UHJ¼OXQHVLH
DŗNJ

99,-

Kábel predlžovací
záhradný, dĺžka 25 m, na
kosačky, drôt 3x1mm2

HOHNWULQDYŗG\
H
a všade
Elektrocentrála

Priemyselný vysávač
dielenský vysávač pre vysávanie na suchomokro, motor 1200 W, sanie 31 litrov/sek.,
objem nádoby 20 l, podtlak 9,3 kPa.
Súčasť balenia: skladaný filter, špongiový
filter pre vysávanie na mokro, papierový
sáčok, sacia hadica dlhá 1,5 m s dvoma
koncovkami

249,-

výkon 2200 W, štvortakt, zásuvka 2x230 V,
1x12 V, nádrž 15 l, hmotnosť 43 kg

599
Pätka kotviaca
nastaviteľná 0-200 mm,
U profil, ozdobná

rezanie Y¼PSÏMGH
DNRSRPDVOH

90

69

Regál

45,-

kovový, rozmer 180x90x45 cm,
5 ks políc, polica nosnosť 200 kg,
lisované drevo - MDF doska

319,-

VFKRG\QLHVÕSUHN¼ŗNRX

Zariadenie určené na rezanie
dreva a materiálov na báze
dreva - dosky, drevotriesky,
preglejky, MDF, OSB dosky
a plasty.
Druhy rezania:
pozdĺžne, priečne, šikmé
Systém zberu pilín znižuje
šírenie rudy.

Píla stolová
výkon 2200 W, kotúč priemer 315 mm, stôl 800x550 mm, prídavný stôl
800x400 mm, rezanie do uhla max. 45°, hmotnosť 52 kg

109,Čerpadlo
Č
Čer
erpa
adllo JPV
PV
záhradné
zá
áhrad
addné prúdové
prú
r doové ččerpadlo,
erpa
er
p dl
dlo,
l , vý
výkon
výk
kon
ko
13
300
00W,
W, 2230V,
30V,
30
V, 55400l
4000l
400
0l /ho
hhood,, vvýtlak
ý laak 4477 m
ýt
1300W,
/hod,
m,,
nasá
na
sáva
vaani
nie hhĺbka
ĺbk
bkaa 8 m,
m hmotnosť
hmootnossť 144 kkgg
nasávanie

41,Fúrik stavebný
kovový, nafukovacie koleso s
priemerom 400 mm, objem korby 60 l

1690
Schodíky
Sch
S
Sc
ch
SUPERMAX 2
oceľo skladacie, 2 protisklzové
oceľové,
schod
schodíky, rozmer 90x47 cm, nosnosť
150 kg,
k vrchný schod vo výške 46 cm

Rebrík

119,-

hliníkový, univerzálny, 3-dielny, 3x9 priečkový,
úprava pre použitie na schody, max. výsun 569 cm,
prepravná dĺžka 258 cm, hmotnosť 13,3 kg
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