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Vilka Tatry - pre bývanie, 
domov a lepší život

Číslo: 2015 / 06 – leto, 
Vydané: 8.6.2015

Ďalšie číslo vyjde v júli 2015
Náklad a distribúcia Vilky Tatry: 
38.000 výtla kov zdarma pre obyvate ov 
rodinných domov v mestách Poprad, Le-
vo a, Kežmarok, Svit, Spišská Nová Ves, 
Stará ubov a, Krompachy, Podolínec, 
Vysoké Tatry, Spišská Belá, Spišské Pod-
hradie, Spišské Vlachy a v alších 125 
obciach. Vychádza mesa ne, 10 x ro ne
Obchodné oddelenie:
Vierka Balogová, 0918 370 746, balogo-
va@vilka.sk, 0907 923 374, info@vilka.sk, 
www.vila.sk

VILKA - sie  regionálnych asopisov zdar-
ma do schránok pre obyvate ov rodinných 
domov
Registrácia: EV 3024/09, Ro ník XV
Vydavate stvo:  Ing. Michal Nem ík - ADS 
GRAPHIC, Jantárová 30, 040 01 Košice, 
I O: 33902437, 055/ 678 02 85, info@
vilka.sk, www.vila.sk
© ADS graphic. Autorské práva sú vyhra-
dené a vykonáva ich vydavate . Akéko vek 
rozmnožovanie asti alebo celku textov, 
fotogra  í, inzerátov alebo alších sú asti 
vydania bez písomného súhlasu vydavate a 
je zakázané. Vydavate  nezodpovedá za ob-
sahovú správnos  uverejnených inzerátov, 
vydanie neprešlo jazykovou úpravou. 
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Na terase, na záhrade? 
RELAXUJTE VŠADE!

POHODLNÉ
PODUŠKY V CENE

159,-Dvojkreslo so stolíkom PEPE
polyratanové, šírka 150 cm, výška 85 cm,  
s odkladacím priestorom a stolíkom, vrátane 
podušiek, kovová konštrukcia

odolný
POLYRATAN

189,-

Lehátko VANDA
drevené ležadlo, rozmer 183x60x57 cm, 
polohovateľné, výsuvný stolík, na kolieskach,  
s poduškou

tropické drevo
MERANTI

praktický  

129,-
Dvojkreslo so stolíkom TETE
tropické masívne drevo, lavica rozmer 89x160x63 cm,  
2 kreslá spojené so stredovým stolom a policou 

tropické drevo
MERANTI

tropické drevo
MERANTI

169,-

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

1999

Stôl TONDO
plastový, priemer 90 cm, výška 72 cm, 
otvor na slnečník, zelený

7,-
Kreslo MALIBU
plastové, 54x54x82 cm, zelené

199,-

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

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

63,-

POHODLNÉ
PODUŠKY V CENE

459,-
Záhradný nábytok DENISA
5-dielny, polyratanový s kovovou konštrukciou, 
vrátane podušiek, stolík o priemere 100 cm,  
vrch stola drevoplast, 4x kreslo

odolný
POLYRATAN
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35,-

Záhradný slnečník MANGO
priemer 270 cm, s kľukou

 

najlepšie :)

zelený

priemer až 2,7 m

bordový

POPRAD - OC Kriváň  
oproti OC MAX, Dlhé hony 4587/1

tel: 052/202 22 02
www.kinekus.sk

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované  
počas akcie v trvaní jún / júl 2015, alebo do vypredania  

skladových zásob. Niektoré tovary môžu byť dostupné  
na objednávku. Použité obrázky môžu mať ilustračný charakter.  

Za tlačové chyby predajca nezodpovedá. 
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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





ZÁHRADNÉ CENTRUM
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