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Upchala sa vám kanalizácia? 

Profesionáli vám pomôžu, 

čítajte vo vnútri ....

www.slovenskyreporter.sk
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Firma VT-KANAL s.r.o. ponúka 
komplexné kanalizačné a vodá-
renské služby. Od čistenia kana-
lizácií vysokým tlakom vody, cez 
monitoring a lokalizáciu, vývoz 
odpadových a žumpových vôd, 
frézovanie potrubí, až po opravu 
a montáž kanalizácie a odpado-
vých potrubí. Ponúkame teda 
komplexné služby od plánova-
ných až po riešenia havarijných 
stavov.

Spoločnosť VT-KANAL s.r.o. 
vznikla v roku 2012 so sídlom vo 
Vranove nad Topľou. V súčasnosti 
máme svoje pobočky aj v Koši-
ciach a Prešove. Od svojho vzniku 
patrí naša spoločnosť k lídrom 
v odbore kanalizačných služieb 
v regiónoch prešovského a košic-
kého kraja. Máme bohaté skúse-
nosti riadiacich pracovníkov, ktorí 
majú dlhoročnú prax v kanalizač-
ných službách, ale i skúsenosti, 
ktoré získali v priebehu obdobia 
existencie fi rmy.

V prvom rade je treba pri po-
ruchách diagnostikovať stav. 
Nasledujú riešenia a opravy. 
Najčastejšie postačuje prečiste-
nie kanalizácie vysokým tlakom 
vody. 

Pri nadmernom porušení, upchaní 
či prevalení kanalizačného potru-
bia vykonávame výkopové opravy 
kanalizačných prípojok. Môžeme 
preto povedať, že sa zaoberáme 
kompletným odstránením porúch 
od výkopových prác až po výmenu 
nových potrubí.

Poskytujeme svoje služby v ob-
lasti montáže odpadových po-
trubí pre byty, rodinné domy, 
bytové domy, ale aj rôzne fi remné 
prevádzky. Na vašu požiadavku 
vypracujeme cenovú ponuku 
a v prípade realizácie vieme po-
radiť jednotlivcom aj správcom. 
V prípade potreby vykonávame 
aj komplexné jadrové vŕtanie od 

50 do 500 mm. 
Pracujeme s pro-
fesionálnym 
a kvalitným ná-
radím od značky 
HILTI. Realizuje-
me aj pneuma-
tické pretláčanie 
ciest, chodníkov, 
trávnikov a pod. 
Pneumatický krt-
ko (raketa) vytvorí 
tunel o priemere 
80 alebo 130 cm. 
Pre tých, ktorí 
nie sú napojení 
na kanalizáciu, 
zabezpečujeme 
vývozy odpadu 
fekálnymi vozmi 
s rozsahom od 
1 m3 do 12 m3 zo 
žúmp, septikov, 
čistenie lapačov 
tukov.

Dlhoročná prax v oblasti vodo-
vodných aj kanalizačných služieb, 
ale i skúsenosti, ktoré sme získali 
v priebehu obdobia existencie 
fi rmy, sú zárukou úspešnej reali-
zácie

Určite môžeme sľúbiť kvalitne 
prevedené práce a spokojnosť. 
Práve náš včasný zásah ušetrí 
množstvo fi nančných prostried-
kov všetkým vlastníkom domov, 
bytov alebo fi remným prevádz-
kam.

Predstavujeme vám partnera, ktorý je tu pre vás vždy, 
keď to najviac potrebujete. Informácie nám poskytol 
Stanislav Korčinský, konateľ spoločnosti VT-KANAL s.r.o.

KANALIZÁCIE - ČISTENIE • KRTKOVANIE • MONITORING

0918 520 333 • www.vtkanal.sk
KA

1010
rokovrokov

sme tusme tu
pre váspre vás
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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

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 

-20%
*

Stannah_SK_03-2021_94x130_bezspadavky_20%jarnazlava.indd   1 29.03.2021   17:50

„Láska je najväčšia liečivá „Láska je najväčšia liečivá 

sila v prírode.“sila v prírode.“
OshoOsho
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„Keby na zemi vládla láska, „Keby na zemi vládla láska, 

nepotrebovali by sme zákony.“nepotrebovali by sme zákony.“
AristotelesAristoteles
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vilka
®

bývanie, domov a lepší život

magazín

Vilka Zemplín
magazín pre bývanie, 

domov a lepší život

Číslo: 2022/ 02 – Valentín

Vydané: 14.2.2022

Náklad: 28.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde v marci 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

Autorské práva sú vyhradené a 
vykonáva ich vydavateľ. Akékoľ-
vek rozmnožovanie časti alebo 
celku textov, fotografi í, inzerátov 
alebo ďalších súčasti vydania bez 
písomného súhlasu vydavateľa 
je zakázané. Vydavateľ nezod-
povedá za obsahovú správnosť 
uverejnených inzerátov, vydanie 
neprešlo jazykovou úpravou. 

Už 22 rokov s vami

RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro

„Umenie lásky je zväčša „Umenie lásky je zväčša 

umením vytrvalosti.“umením vytrvalosti.“ Albert EinsteinAlbert Einstein
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ZIMNÉ ZÁHRADY

...myslite na svojich 

...myslite na svojich blízkych...blízkych...


