


 
MÔŽETE REALIZOVAŤ AKÝKOĽVEK PROJEKT VÁŠHO RODINNÉHO DOMU
CENOVÚ PONUKU VÁM VYPRACUJEME ZADARMO*

Ytong ponúka kompletné riešenie pre hrubú 
stavbu dokonalého rodinného domu. Čisto 
prírodný stavebný materiál Ytong predstavuje 
len 9 % z celkovej ceny domu a pritom vám zaistí 
bezstarostné a predovšetkým zdravé bývanie. 
Ytong je vaším kľúčom k budúcej fi nančnej úspore.

Pošlite nám svoj projekt čo najskôr!
www.ytong.sk/najvyhodnejsiaponuka 

• Poradíme s technickými otázkami aj energetickými úsporami.
• Spracujeme výpis materiálu Ytong a optimalizujeme jeho nákupnú cenu.
• Odporučíme vám najbližšie stavebniny.
• Sprostredkujeme certifi kovanú stavebnú fi rmu.
• Pomôžeme so založením rohov stavby vášho domu.

Bezplatná Ytong linka (7 – 16 hod.): 0800 118 583
e-mail: ytonglinka.sk@xella.com

* Platí pri zakúpení katalógu alebo projektovej dokumentácie na akýkoľvek dom z katalógu.

RMO

Stavajte svoje projekty 
tak, aby ponúkali 
zdravý a spokojný

štýl života.

Myslite do budúcna  
a investujte s ohľadom  

na návratnosť. Postavte 
celú hrubú stavbu 

rýchlo a jednoducho.

Použite inteligentný 
systém a znížte s ním

náklady na zatepľovanie
na nulu.

Využívajte 
know-how takmer 
storočnej histórie 

Ytongu.

Použite rozumne 
vymyslený materiál, 

ktorý sa stal predlohou 
pre kopírovanie
v celej Európe.



Inšpirujte sa odtieňmi 
Col urs of Nature

Objavte tie pravé odtiene
omietok a náterov pre Váš dom

Farebná paleta odtieňov Colours of Nature 
Vám umožňí vytvárať fasády 

vo farbách prírody. Inšpirujte sa 
krásnymi odtieňmi vody (WATER), 

piesku (SAND), zeme (EARTH)  
alebo lesa (FOREST) a vyberte si 

ideálnu farbu pre Váš vysnený dom.

www.ceresit.sk



Aj dôležité rozhodnutia môžu byť dielom okamihu. Vstúpte s nami do kúpeľne, v ktorej  
sa budete môcť nadýchnuť nadčasovej elegancie a okamžite si zamilujete budúcnosť.  
Bude patriť čistým líniám, noblesnému vzhľadu a úplne jednoduchým riešeniam priestoru.

www.jika.sk
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Dodávateľ betónových žúmp a 
vodomerných šácht

Dodávateľ betónových žúmp a 
vodomerných šácht

Dodanie po cele j  SR
Viacúčelové použi t ie

Cert ifikát EU

Dodanie po cele j  SR
Viacúčelové použi t ie

Cert ifikát EU

           Jednokomorová                         Dvojkomorová                       Vodomerná šachta           Jednokomorová                         Dvojkomorová                       Vodomerná šachta

www.betonovazumpa.comwww.betonovazumpa.com



Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit 
StarSystem

Ako ušetriť čas a peniaze
pri zatepľovaní?

NOVINKA

Baumit Star – zateplenie bez kompromisov
Zateplenie domu prináša zisk v podobe úspory energie, súčasne prispieva k výraznému zníženiu 
emisií CO

2
 a tým aj k ochrane životného prostredia. Tepelnoizolačný systém Baumit Star predsta-

vuje dokonalé riešenie, ktoré ponúka svojim užívateľom nielen príjemné a bezpečné bývanie, ale 
aj dlhú životnosť a záruku najvyššej Baumit kvality.

Baumit Star – komfort a bezpečnosť
Srdcom systému je Baumit StarContact White – inovovaná biela lepiaca stierka novej generácie,  vhodná pre použi-
tie v náročných poveternostných podmienkach počas spracovania i životnosti systému. Jedinečná kvalita stierky 
umožňuje nanášať povrchovú prefarbenú omietku priamo na vyzretú výstužnú vrstvu bez použitia penetračného 
náteru, čím znižuje náklady na novú fasádu a šetrí čas. S povrchovými úpravami v najširšej farebnej škále Baumit 
Life získa vaša fasáda originálny a štýlový vzhľad. Tepelnoizolačný systém Baumit Star je hviezdou medzi tepelnoi-
zolačnými systémami Baumit.

Baumit Star
■ Dlhá životnosť, vysoká odolnosť a bezpečnosť
■ Originál Baumit systém s najvyššou kvalitou
■ Teraz bez penetračného náteru

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 59 30 33 66
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Dobrý pocit robiť správne veci.

 Vykurovacia technika   Solárne systémy   Tepelné čerpadlá

Prvá značka vo vykurovaní. Určujeme trendy už od roku 1874.
Vynálezom plynového ohrievača vody Johann Vaillant dokázal, že už vtedy myslel dopredu. Vaillant je od tejto doby 
jedným z popredných európskych poskytovateľov technológií vykurovania, ako aj energie z obnoviteľných zdrojov.

Využite ponuku variabilných zostáv za zvýhodnenú cenu, zložených zo závesných kondenzačných kotlov 
ecoTEC, zásobníkov teplej vody a ekvitermického regulátora. S kúpou zostavy získate online služby, unikátne na 
slovenskom trhu.

Viac informácií o akciovej ponuke na www.vaillant.sk alebo u Vášho najbližšieho Vaillant predajcu. 

Cenovo
zvýhodnené

zostavy kotlov
ecoTEC

Výsledok 142 rokov inovácií:
rad kotlov ecoTEC

vaillant.sk



Pri výbere splachovacieho systému pre WC sa nemusíte 
uspokojiť len s jedným obľúbeným tvarom alebo funkciou. 
V ponuke toho máme oveľa viac. Bližšie informácie o na-
šich inovatívnych riešeniach získate od vášho inštalatéra 
alebo môžete kontaktovať priamo spoločnosť Geberit.

Správna  
 voľba.
Vyberte si to pravé na celý život.

Splachovacie systémy Geberit

Viac na...

→  www.geberit.sk/tlacidla



  

Poistenie majetku  
MÔJ DOMOV
Postavte sa s odvahou všetkým nepred-
vídaným situáciám, ktoré ohrozujú váš 
domov. Najoceňovanejšie poistenie 
majetku Môj domov ich za vás vyrieši 
rýchlo a fér. 

allianzsp.sk 
Infolinka 0800 122 222

Stalo sa, opravíte 
s naším poistením 
majetku.
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Formujeme prírodu 
do dokonalosti.

Stavebné materiály použité na rodinný dom nezanedba  te  ľ        ne ovplyvňujú kvalitu vášho živo-
ta v ňom. Keramické tehly Porotherm a škridly Tondach tvoria základné stavebné prvky 
zdravého domu. Vyrábajú sa z kvalitných prírodných ílov vypálených pri vysokej teplote 
čím získavajú stabilnú a pevnú štruktúru. Domy z nich ponúkajú okrem znížených ná-
kladov na bývanie aj vysokú pevnosť, neobmedz e nú životnosť a bezkonkurenčne 
ideálnu klímu v obytnom priestore. Dô kazom toho sú mnohé generácie verné tomuto 
prírodnému materiálu. 

www.tondach.sk I bezplatná infolinka TONDACH: 0800 500 330
www.porotherm.sk I bezplatná infolinka Porotherm: 0850 111 283



HYDROIZOLÁCIA PREVERENÁ POLSTOROČÍM

                          HYDROIZOLÁCIA                     PREVERENÁ                   POLSTOROČÍM

SPOĽAHLIVÁ 
HYDROIZOLÁCIA 

STREŠNÝCH 
PLÁŠŤOV

proti dažďovej vode, 
snehu a vlhkosti na 

rovné a šikmé strechy

OSVEDČENÁ 
IZOLÁCIA 

SPODNÝCH 
STAVIEB

proti zemnej vlhkosti, 
tlakovej vode, ropným 

látkam a radónu

ŠPECIÁLNA 
HYDRO-

IZOLAČNÁ 
FÓLIA 

izolácia záhradných
jazierok, rybníkov a 

vodných plôch

POBOČKA
BRATISLAVA

Staré ihrisko III
831 02 Bratislava 3

CENTRÁLA 
PARTIZÁNSKE

Nitrianska 114/1764
Partizánske 958 01

fatra@izolfa.sk

SKLAD 
LUČENEC

Alojza Jiráska 2/3163
98401 Lučenec-Opatová

POBOČKA 
RUŽOMBEROK

Textilná 23
034 05 Ružomberok

POBOČKA
PREŠOV

Jesenná 12643/12
08005 Prešov

WWW.FATRAFOL.SK

HYDROIZOLAČNÉ FÓLIE

MILIÓNOV M2 
PREDANÝCH FÓLIÍ

VIAC AKO





www.bramac.sk

KRÁĽOVNÁ
MEDZI STRECHAMI

Bramac Platinum. Krásna a odolná.

Predstavte si strechu, ktorá spája to najlepšie zo sveta betónových a pálených 

krytín. Nadčasovú strechu s hladkým a atraktívnym povrchom, ktorá je zároveň 

extrémne odolná proti mrazom a krupobitiu. Strechu, ktorá je elegantná, vyrobená

z čisto prírodných surovín, je tvrdá a pripravená čeliť nástrahám nepriaznivého počasia.

My sme si takú strechu predstavili, vyrobili a teraz ju hrdo predstavujeme aj vám. 

Zoznámte sa s kráľovnou medzi strechami.

a pálených 

orá je zároveň

kralovna A4 so strechou.indd   1kralovna A4 so strechou.indd   1 25.8.2016   13:0025.8.2016   13:00



DOPRAJTE SI
KVALITATÍVNY SKOK
HELUZ. Špičkový vo všetkých disciplínach

HELUZ FAMILY 2in1 
– najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti na trhu.

Komplexný tehelný systém HELUZ rieši celú hrubú stavbu.
A nebudete musieť zatepľovať. Už nikdy.

Pretekám a staviam s HELUZom

www.heluz.sk



www.isover.sk

λ034

Najľahšie zateplenie 
zvládne každý
Vyskúšajte aj vy fasádne  
minerálne dosky ISOVER Clima 034

Rýchlejšia realizácia vďaka väčšiemu formátu

Odolnejšia proti mechanickému poškodeniu

Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti

80 % podiel recyklovaného skla

O 50 % 
NIŽŠIA 
HMOTNOSŤ
AKO BEŽNÉ 
MINERÁLNE 
IZOLÁCIE

isover CLIMA034 210x297.indd   1 28.9.16   12:42



Ideálne presvetlenie
pre váš bungalov
i podkrovie

Svetlovody
VELUX

* Platí pre svetlovody VELUX namontované autorizovanou fi rmou. Podmienky záruky na: www.velux.sk/svetlovod

Nová nižšia cena

335 € 
s DPH  (TWR OK10)

Teraz predĺžená 

záruka

10 rokov*

VELUX_sikard A4.indd   2VELUX_sikard A4.indd   2 31.10.16   9:3031.10.16   9:30
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Vykurovacie systémy

Priemyselné systémy

Chladiace systémy

Svetovo jedinečný solárny kolektor 
s novou absorbčnou vrstvou, ktorá chráni 
solárny systém pred prehrievaním.

Slnko dodáva teplo celkom zadarmo. Aby bolo možné túto 

vzácnu energiu spoľahlivo využiť, spoločnosť Viessmann 

vyvinula inteligentnú ochrannú vrstvu ThermProtect. 

Svetovo jedinečná absorbčná vrstva chráni kolektory pred 

prehrievaním. Úplne automaticky. Tak aby bolo využitej len 

toľko energie, koľko treba. Z toho plynú výhody v podobe 

vysokej prevádzkovej bezpečnosti, nízkych servisných 

nákladov a efektívnosti. www.viessmann.sk

Teplo, ktoré vás nič nestojí!
Solárne kolektory Viessmann s inteligentnou vrstvou absorbéra, 
ktorá chráni kolektory pred prehrievaním.
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