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SKLENÁRSTVO – VEĽKOOBCHODNÉ CENY

www.tophlinik.sk        OBJEDNAVKY@TOPHLINIK.SK        0908 042 002
SKLO SKLADOM – rýchle dodacie doby

KLASICKÉ SKLO      BEZPEČNOSTNÉ SKLÁ      LACOBEL      ZRKADLÁ      HLINÍKOVÉ PROFILY

SKLO
do domu
zábradlia
nábytku
záhrady

Zľavy pre firmy

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

dovoliť strácať.“  Thomas Alva Edison

ZIMNÉ ZÁHRADY
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ASUAN a.s., Magnezitárska 5, 040 13 Košice, tel.: 055/ 729 34 08, asuan@asuan.sk, www.asuan.sk

VIPSeal® fl exibilné spojky pre spájanie 
kanalizačných alebo odpadových rúr
Široký sortiment • Dlhá životnosť • Jednoduchá montáž
• Spojenie rúr s prefabrikovanými štruktúrami: 

šachty, inšpekčné komory, septiky
• Opravy priečnych zlomov prekrytím pružnou manžetou 
• Spojovanie potrubí po odrezaní hrdla
• Prepojovanie odlišných typov potrubí
• Spojovanie potrubí s miernymi deformáciami (ovalitou)
• Napojovanie na staré a mierne poškodené potrubia

„Ak sa ti niečo na sebe nepáči, zmeň to. Ak to 
nemôžeš zmeniť, prijmi to.“  Ted Shackelford
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„Je lepšie milovať a stratiť, než nikdy 
nemilovať.“ Samuel Butler
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„Život bez lásky je ako prameň, ktorý 
vysychá v púšti, pretože nenašiel cestu 
k moru.“ Friedrich Von Bodenstedt

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   12:45Vilka Zemplín
magazín pre bývanie, domov a lepší život
Číslo: 2022/ 06 – leto

Vydané: 6.6.2022

Náklad: 28.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde v júli 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 JUH.

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
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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.

„Keď budeme čakať do chvíle, až budeme 
pripravení, nikdy nič nevykonáme.“ 

Eleanor Roosevelt
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Máte dobre 
poistenú 
nehnuteľnosť 
a domácnosť?

Ak už máte svoju vysnívanú ne-
hnuteľnosť mali by ste si uvedomiť, že 
počasie je nevyspytateľné a neriadi sa 
tým, či má váš dom alebo chata kvalit-
nú strechu a či je už všetko dokončené. 
Rovnako je to aj s požiarom, vandalmi 
či zlodejmi. Preto je dôležité mať pois-
tenú stavbu už od začiatku prác.

Podľa štatistík sa až 55 percent 
všetkých škôd týka samotnej stavby. 
Vo väčšine ju poškodia živly - povodeň, 
záplava, požiar, vietor, krupobitie či at-
mosférické zrážky.

Na trhu je široká ponuka produk-
tov, ktoré sú zamerané na poistenie 
nehnuteľnosti. Vybrať si, ale to správ-
ne pre vašu nehnuteľnosť, nie je vôbec 
jednoduché. Okrem poistenia hlavnej 
nehnuteľnosti si môžete poistiť aj ved-
ľajšie stavby, ktoré sa nachádzajú na 
rovnakom pozemku. Garáž je možné 
poistiť aj takom prípade, ak sa nachá-
dza na inom mieste, ako vaša nehnu-
teľnosť.

Okrem nehnuteľnosti je dobré si 
poistiť aj domácnosť. To znamená, že 
budete mať kryté aj veci, ktoré nie sú 
pevne spojené s nehnuteľnosťou. Zá-
roveň môžete uzatvoriť aj poistenie 
zodpovednosti za škodu. 

S výberom vhodného poistenia by 
vám mal poradiť odborník a to najmä 
preto, aby ste mali kryté správne rizi-
ká a nastavené správne poistné sumy 
podľa skutočnej hodnoty majetku a 
nestačí sa uspokojiť s tým, že máte ne-
hnuteľnosť poistenú do výšky úveru. 

No a keďže ceny nehnuteľností, ale 
aj vybavenie bytov či domov neustále 
rastú, je dobré nechať si minimálne 
každé dva roky prehodnotiť zmluvu 
skúsenému odborníkovi na fi nancie. 

Preto, ak si už ani nespomínate, 
kedy vaše poistenie nehnuteľnosti a 
domácnosti videl odborník, teraz je ten 
správny čas. 

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

„Naše šťastie závisí len od nás samých.“ 
Aristoteles
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