
VILKA Zemplín
Leto II - 2022

VVVVV LLLLLLLLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAA ZZZ ppppVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmppppppppppplllllllíííííííííííínnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
LL o -  2022LLLLLLLLLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeeetttttttttttttttttttttooooooooooooooooooooo IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ------- 222222222222222222222000000000000000000000222222222222222222222222222222222222222222 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

VVVVVVVVVVVVVV



VILKA ZemplínVILKA Zemplín
Leto II - 2022Leto II - 20222

„Čas je jediný kapitál, ktorý vlastní každá ľudská 
bytosť, a zároveň jediná vec, ktorú si nemôžeme 

dovoliť strácať.“  Thomas Alva Edison
KAMENÁRSTVO GS EUROSTONE

GS EUROSTONE s.r.o. •  Benkovce 166, Benkovce • tel.: 0915 873 738, BEZPLATNE: 0800 500 954 • www.kamenarstvo-gs.sk

 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.

KKamenárstvo s  adíciouamenárstvo s  adíciou

 D  rajte si aj Vy eleganciu  D  rajte si aj Vy eleganciu 
a odolnos  ukrytú v kamenia odolnos  ukrytú v kameni

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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NA TRHU OD ROKU 2004 MONTÁŽ NA K Ú DOPRAVA A VYLOŽENIE 
HYDRAULICKOU RUKOU

BEZPLATNÉ A NEZÁVÄZNÉ ZAMERANIE PRIAMO U VÁS

3 FAREBNÉ PREVEDENIA3 FAREBNÉ PREVEDENIA
šedášedá

pieskovecpieskovec
antracitantracit

VIAC AKO 40VIAC AKO 40
 DRUHOV BRÁN DRUHOV BRÁN

OBOJSTRANNÉ OBOJSTRANNÉ 
AJ JEDNOSTRANNÉAJ JEDNOSTRANNÉ

Cenové ponuky telefonicky na 0908 613 062 alebo emailom pro  linvest@pro  linvest.sk

✓ ✓ ✓
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na jednoduché.“  C.W.CERAM

Vilka Zemplín
magazín pre bývanie, domov a lepší život
Číslo: 2022/ 07 – leto II

Vydané: 11.7.2022

Náklad: 28.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde v auguste 2022

Ročník XXII, vychádza mesačne
Zdarma pre obyvateľov rodinných 
domov v mestách Michalovce, 
Trebišov, Humenné, Vranov n./
Topľou a zároveň mestá a obce 

distribučnej oblasti SEVER.

Vydavateľstvo:

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
Už 22 rokov s vami

Zn
ačka číslo

n
a

celom svete1º

SPR1

Táto ponuka je k dispozícii do 15. 6. 2022 a nie je platná s inými kampaňami alebo ponukami.

Zavolajte 
zadarmo

0800 162 162 ROKOV ZÁRUKA
A SERVIS ZADARMO

CENA

KOMFORT

FUNKČNOSŤ

Naši klienti považujú 
naše schodiskové výťahy 
za výrobok s najlepším 
pomerom ceny a kvality 

vo svojej kategórii.

Bezpečnosť na schodoch 
a štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí 
vášho domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš 
exkluzívny štýl. Vhodné pre rovné a zakrivené schody.

Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám 
bezplatne a nezáväzne posúdila vaše schody.

Spomeňte toto vydanie a získajte 10% zľavu
na svoj obľúbený schodiskový výťah.

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu.

SK_Stannah_SPR1_05-2020_95x128.indd   1 23.05.2022   12:45
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ISTÍME A
MA UJEME

fasády
strechy
zámkové dlažby
parkovacie miesta
striekame brizolit

PRÍDEME
VÁM

SPRAVI
VZORKU
ZDARMA

WWW.WITON.SK

0800 144 125
0910 401 080
Budovate ská 1285
Vranov nad Top ou

Zameranie a cenová
ponuka ZDARMA

Záruka až 12 rokov
na nama ovanú fasádu

Používame airless technológie 
a pracovné postupy, ktoré 
zaručia dlhodobý 
a stály výsledok.

Spoľahlivo 
odstránime všetky 
mikroorganizmy, 
mach, plesne, riasy, 
prach, smog, olejové 
stopy či iné nečistoty.

 „Ak to ide, rob to. Ak to nejde, prestaň to robiť. 
Ak nevieš, čo robiť, nerob nič.“  MELVIN KONNER

ŠETRIŤ A SPLÁCAŤ SÚČASNE
INTELIGENTNÚ PÔŽIČKU 

MÔŽETE MAŤ AJ VY
Naši rodičia aj starí ro-

dičia zastávali názor, že 
na všetko si treba našet-
riť. Nechceli sa zadlžovať a 

žiť v strachu, že nebudú mať na splátky. 
Preto roky šetrili - najprv na byt, potom 
na auto, neskôr na televízor, či na práč-
ku… No kým na vysnívanú vec našetrili, 
tak v lepšom prípade zdražela o polovicu, 
v horšom prišla menová reforma a celé 
úspory vyšli navnivoč. 

Prvým dôvodom ich neúspechu bol spô-
sob ukladania úspor. Peniaze si odkladali 
na účet v banke, na vkladné knižky či do 
vankúša, teda na miesta, o ktorých mali 
pocit, že ich nebude menej, ako vložili. 
Zároveň získali istotu, že ich tam nebude 
ani viac. Ba čo je horšie, „bezpečne“ odlo-
žené peniaze postupne strácali hodnotu. 
Ceny sa totiž zvyšovali, prípadne reformy 
menili peniaze v nevýhodnom pomere. 

Druhým dôvodom neúspechu bol spô-
sob uvažovania, teda čakanie, kým budú 
mať úspory rovnakú výšku, ako cena bytu 
či auta. Pritom daný majetok bol pre rodi-
nu cennejší a potrebnejší práve v období, 
keď si naň len sporili, nie v období, keď si 
naň konečne nasporili.

V súčasnosti existuje dostupné riešenie, 
ktoré odstráni obavu z nesplácania dlžôb 
a zároveň ponúka možnosť využívať ma-
jetok v čase, keď ho človek skutočne po-
trebuje. V skratke ide o kombináciu pravi-
delného sporenia a pôžičky. 

Vďaka pôžičke si viete zadovážiť po-
trebné veci a prostredníctvom pravidel-
ného sporenia si vytvoríte fi nančný van-
kúš, ktorý vie zabezpečiť splácanie dlhu 
aj vo fi nančne ťažkých časoch.

Ponuka pôžičiek je veľmi široká. Správ-
nym nastavením parametrov dlhu, ako 
je dĺžka splatnosti či fi xácia úrokovej 
sadzby, sa dá vyhnúť nepríjemným skú-
senostiam a docieliť lepšie fi nančné plá-
novanie. 

Spôsobov sporenia nie je o nič menej. 
Na vytvorenie fi nančného vankúša je k 
dispozícii množstvo investičných produk-
tov a to tak na krátke i dlhé obdobie.

Inteligentná pôžička je riešenie, vďaka 
ktorému si môžete dopriať veci už dnes 
a zároveň sa môžete tešiť na budúcnosť 
podľa vlastných predstáv.

Môžete nás kontaktovať pre viac informácií: 
MVDr. Adela Bajužíková, 0905 630 223 

Mgr. Ing. Richard Nalevanko, 0918 464 301

 Spolupracujeme so 

spoločnosťou Swiss Life 

Select
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„Tajomstvo úspechu a šťastia spočíva 
v tom, ako si vieme vážiť každučkú 
chvíľu každého dňa.“  PAM BROWN

ZIMNÉ ZÁHRADY
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ZAMERANIE A CENOVÁ PONUKA ZDARMA

BRIZOLIT - oprava prasklín, vysprávky
pred maľovaním

STRECHA - brúsenie, odmastenie pred
čistením a maľovaním

0948 269 021, BUDOVATEĽSKÁ 1285, VRANOV N/T

PROFESIONÁLNE ČISTENIE
A MAĽOVANIE BRIZOLITU A STRIECH


