
Už 22 rokov sme s Vami.
Vilka Košice, Prešov, Tatry-Spiš, Zemplín, spolu 120.000 výtlačkov mesačne.
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 ŽULA
na okenné parapety, kuchynské či 

kúpeľňové dosky, kozubové obloženia, 
schodiská, obklady a dlažby.

MRAMOR
na podlahy, obklady stien, krbov, 

luxusných interiérových a nábytkových 
doplnkov.

UMELÝ KAMEŇ
vhodný do interiéru, ako obkladový 
kameň, alebo výrobu dizajnového 

nábytku.

KUCHYNSKÉ
KÚPEĽŇOVÉ DOSKY

Vyrábame žulové kuchynské pracovné 
dosky na mieru, obklad stien 

kuchynských liniek, tvarované dosky 
pod umývadlá, celistvé žulové vane 

a umývadlá.

OBKLADY KRBOV
KRBOVÝCH VLOŽIEK

Z kvalitného prírodného kameňa 
vyrábame obklady krbov a krbových 

vložiek v mnohých farebných 
a vzorových mutáciách podľa 
požiadaviek, presne na mieru.

••ZÁHRADKOVÉ POMNÍKYZÁHRADKOVÉ POMNÍKY
••URNOVÉ HROBYURNOVÉ HROBY

••JEDNOPOMNÍKY, DVOJPOMNÍKYJEDNOPOMNÍKY, DVOJPOMNÍKY
••AMERICKÉ POMNÍKYAMERICKÉ POMNÍKY
••NÁHROBNÉ KAMENENÁHROBNÉ KAMENE

SCHODY A SCHODISKÁ
PARAPETY A DLAŽBY

Do interiéru ponúkame pestrý výber 
obkladov a dlaždíc z mramoru a žuly.

Pre exteriér vyrábame schody, 
schodiská, obklady stien, záhradných 

terás a bazénov.

Už od roku 2008 sme skutočnou 
zárukou vysokej kvality a odbornosti 
pri výrobe a spracovaní prírodného aj 

umelého kameňa. Viac ako 13rokov 
sa zameriavame na precíznu výrobu 
a montáž širokého spektra výrobkov 
cintorínskej a stavebnej architektúry. 
V súčasnosti vyrábame a dodávame 

produkty pre celé Slovensko a tešíme sa 
priazni veľkého množstva spokojných 

zákazníkov. 

•
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Vilka Zemplín - magazín pre 
bývanie, domov a lepší život
Číslo: 2021/12 – Vianoce
Vydané: 6.12.2021
Náklad: 28.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde vo februári 2022
Ročník XXI, vychádza  
mesačne, v roku 2021 v pláne 10 vydaní.
Zdarma pre obyvateľov rodinných 
domov v mestách Michalovce, Trebišov, 
Humenné, Vranov n./Topľou a zároveň 
mestá a obce distribučnej oblasti JUH

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
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OKNO, s.r.o. Už 12 rokov nielen pre Košice a okolie, 
ale pre celé východné Slovensko 
vykonávame kompletné kamenárske 
práce – plus výkopy, rovnako aj 
rekonštrukcie už existujúcich 
pomníkov.
Ponúkame prvotriedne žulové 
pomníky z kvalitného prírodného 
materiálu za bezkonkurenčné ceny a 
zároveň seriózny a poctivý prístup ku 
každému zákaznikovi.
Obhliadku a nacenenie Vám spravíme 
bezplatne. 
Ako bonus aplikujeme obojstrannú 
impregnáciu pomníka proti vode 
takisto zadarmo.
Kamenárske práce sme vykonali už  
v mnohých obciach a namontovali 
sme kvantum žulových hrobov.
Našou prioritou počas nášho  
12 ročného fungovania je ponúkať 
riešenia, ktoré budú preferovať 
vyváženosť medzi kvalitou tovarov, 
prevedením prác a ich cenou.
Budeme radi, ak si nájdete aj Vy cestu 
k nám a my sa Vám odvďačíme Vašou 
spokojnosťou.

KAMENÁRSTVO

www.oknosro.sk
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BEZPLATNÁ INFOLINKA

0800 500 535
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štiepané balené 

1prm - 60 €
štiepané voľne sypané 

1prm - 53 € štiepané v palete 

1prm - 79 € 

0907 656 333 • palivko@palivko.sk • www.palivko.sk

PALIVOVÉ DREVO
dub, buk , hrab - 33 cm

www.oknosro.sk


