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Bezplatne: 0800 500 954 

www.kamenarstvo-gs.sk

POMNÍKY    NÁHROBNÉ TABULE    CINTORÍNSKE DOPLNKY 

OBKLADY KRBOV    KUCHYNSKÉ DOSKY    SCHODY A SCHODISKÁ

Tel.: +421 915 873 738 

Benkovce 166, Benkovce

NAJLACNEJŠIE  
POMNÍKY VO VAŠOM REGIÓNE
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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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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

� Vynikajúca kvalita prevedenia
� Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
� Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
� Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
�

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá 
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

JARNÁ ZĽAVA 
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