
mobil: 0905 363 363
svetexb@svetexb.sk

www.ri-okna.com

IV96 Linear  
pre milovníkov  hladkých línií

METALIC EXCLUSIVE
nadštandardná tepelná izolácia

DREVO HLINÍKOVÉOKNA a Hliníkové
systémy - luxus  s neobmedzenou životnosťou.

Huncovce, Železničná 415, 0905 226 544, r.barinox@gmail.com, www.barinox.eu

priestorDotvárame VášBARINOX
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0915 895 846 /Orange/
elzar@elzar.sk, www.elzar.sk
Nižná brána 23, Kežmarok (bývalé kasárne)

18

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?



Pokrývame aj nové strechy.
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0910 212 350, nemcik.matus@gmail.com

ROZUMNÉ
CENY

ZAMERANIE ADRESNÉHO BODU

KU KOLAUDÁCIÍ STAVIEB

Dlhoročné skúseností so starými mapovými podkladmi, práca s najnovšou meračskou technológiou.

- vytýčenie hraníc pozemkov
- vytýčenie stavebných objektov
- mnoho iných geodetických prác

VYTYČOVACIE PRÁCE

- oddelenie pozemkov a nehnuteľností
- zameranie stavebných objektov
- majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, nehnuteľností a iné
- zameranie rozostavaných stavieb pre účely úveru a pôžičiek z bánk

GEOMETRICKÉ PLÁNY

Dohodnite si bezplatný úvodný
pohovor s testom čítania alebo písania

Ponúkame novú netradičnú metódu,
ktorá efektívne rieši problémy
s čítaním a písaním formou
individuálneho doučovania

Študijné centrum BASIC
Krivá 23 - prízemie, 04001 Košice

0915 78 78 45, 0908 30 42 11
ke@centrumbasic.sk

CHCETE VÁŠMU DIEŤAŤU UĽAHČIŤ UČENIE A DAŤ MU DOBRÝ ZÁKLAD
DÔLEŽITÝ PRE ŽIVOT A JEHO UPLATNENIE V BUDÚCNOSTI?

•  nechuť k učeniu
•  problémy a neúspech v škole
•  musíte sa dieťaťu denne venovať
•  pomalé čítanie
•  nečitateľné písmo
•  trápenie a starosti

Prejavy:

PROBLÉMY: čítanie, písanie, matematika?

Vilka Tatry-Spiš 
magazín pre bývanie, 
domov a lepší život
Číslo: 2020/09 – jeseň
Vydané: 7.9.2020
Náklad: 38.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde v októbri 2020
Ročník XXI, vychádza mesačne, 
v roku 2020 v pláne 10 vydaní.

Zdarma pre obyvateľov rodinných 
domov v mestách Poprad, Levoča, 
Kežmarok, Svit, Spišská Nová Ves, Sta-
rá Ľubovňa, Krompachy, Podolínec, 
Vysoké Tatry, Spišská Belá, Spišské 
Podhradie, Sp. Vlachy 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, 0907 923 374

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. 

NOVINKA!
Predaj očistených

brojlerových kurčiat
domácej kvality.

2,60 €/kg

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

Juraj Hudák, Juskova Vo�a 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!
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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




