
www.fukana-izolacia.eu

0911 313 632
Viac informácií

� Fázový posun 8x lepší oproti bežnej izolácii 
� Netoxická, nehorľavá, nedráždi pokožku
� Vysoká odolnosť voči vlhkosti 
� Vysoká paropriepustnosť
� Bezšpárová izolácia
� Vysoká životnosť
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KAMENÁRSTVO
CINTORÍNSKA A STAVEBNÁ ARCHITEKTÚRA

GS EUROSTONE
K  S E           

S          
             

     

NÁHROBNÉ KAMENEPOMNÍKY

Bezplatná linka
0800 500 954

www.gseurostone.sk
gseurostone@gmail.com

Tel.: 0915 873 738
        0918 617 007

KUCHYNE

OHREBN  S B   BE ATNÁ O RAVA  NA S ÁTK  BE  NAV ENIA  
 V ASTNÁ V ROBA  A  AT ICK  RO ER

www.kamenarstvo-gs.sk

SCHODY

€
1290,-s DPH

€
1790,-s DPH

AKCIA PLATÍ DO KONCA JÚNA

www.simop.sk

Ponúkame systémy pre čistenie 
odpadových vôd z domácnosti:

Priemyselná 720, 072 22 Strážske, Slovensko, Systém čistenia odpadových vôd z domácnosti na 
obrázku je v zmysle normy EN 12566 do 6 obyvateľov. 

Lapače tukov 
(z polyetylénu, z ocele, z nerezu)

Usadzovacie nádrže a septiky
(z polyetylénu, z polyesteru)

Malé prečerpávacie stanice 
(z polyetylénu)

Rozdeľovacie šachty 
(z polyetylénu, z polypropilénu)

Biokompaktné zeolitové fi ltre - ZEOMOP 
(z polyesteru)

DAJME VODE DRUHÚ ŠANCU!
Odpadové vody z kuchýň, umývadiel a spŕch sa prečisťujú v lapači tukov (BG2/0200). Následne aj s odpadovými vodami z WC sa 
usadzujú v usadzovacej nádrži (IBR5000). Potom sa všetky odpadové vody prefi ltrujú cez biokompaktný zeolitový fi lter (ZEOMOP) 
a prečerpávajú cez malú prečerpávaciu stanicu (REL2) do povrchových alebo podzemných vôd. Vyprázdňovanie usadzovacej nádrže 
je potrebné raz za 4 roky a čistenie biokompaktného fi ltra raz za 10 rokov. 

+421 566 884 025, mobil: +421 (0) 911 159 450, simop@simop.sk
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Akciové ceny okien 
SALAMANDER a VEKA 

bluEvolution 
- okno do budúcnosti

- žalúzie 
- sieťky 
- rolety 
- markízy 
- garážové brány 

Softline 82
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Vilka Tatry - pre bývanie, 
domov a lepší život
Číslo: 2016 / 06 – leto

Vydané: 13.6.2016
Ďalšie číslo vyjde v júli

Náklad a distribúcia Vilky Tatry: 

Obchodné oddelenie:
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Pokiaľ mám z čohokoľvek vo 
svojom živote nepríjemné po-
city (emócie alebo telesné), na-
príklad: vadí mi to, mám zlosť, 
je mi to ľúto, mrzí ma to, ne-
môžem sa s tým zmieriť, je mi z 
toho smutno, žiarlim, hnevám 
sa… ale tiež pichá ma v chrbte, 
bolí ma hlava, mám stiahnutý 
žalúdok, mám tú a tú nemoc, 
chorobu… Sú to moje pocity a 
som to ja, komu znepríjemňujú 
život. A je jedno, či sa moje ne-
príjemné pocity týkajú mojej 
osoby, alebo niekoho iného. 
Negatívne pocity mám ja. Teda 
opäť len ja ich môžem trvalo 
zmeniť, vyriešiť.

Ako metóda pomáha:
Pomáha od problémov 

fyzických i psychických rov-
nako dobre tak, ako vedie ku 
skvalitneniu života viac me-
nej spokojných ľudí, ktorým 
v živote „škrípe“ niečo málo.
Vďaka jednoduchosti metódy 
je možné pracovať i s malými 
deťmi. Často sa ju intuitívne 
naučia a ďalej používajú.

Je pre tých, ktorí si uvedo-
mujú svoje problémy a sú roz-
hodnutí ich vyriešiť.
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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

+421 944 287 194
miklus@cechsro.sk




