tržiště

CESTA SNŮ
Bushman pro vás připravil velkou cestovatelskou soutěž, při které se můžete stát výhercem jednoho ze tří zájezdů v hodnotách
100 000 Kč, 40 000 Kč a 20 000 Kč, který
si sami vyberete z nabídky CK Adventura.
Podmínkou pro zařazení do slosování je navštívit do 30. 11. 2011 kterýkoliv ze značkových obchodů BUSHMAN, nakoupit zboží za
více než 1000 Kč a zaregistrovat se. Seznam
prodejen najdete na www.bushman.cz.

PANELY
NA RYCHLOU VÝSTAVBU
Z europanelů sendvičové kostrukce můžete postavit dům (a to i nízkoenergetický a pasivní), chatu, garáž, zahradní domek, ale i velký podnikatelský objekt. Konstrukční
izolovaný samonosný panel se skládá z dřevoštěpkových desek OSB, které jsou celoplošně nalepeny na tuhém izolačním jádru ze samozhášivého polystyrenu. Europanely jsou pevné, tuhé, lehké, snadno dělitelné a mají vynikající tepelné vlastnosti. Jejich použití je takřka univerzální, neboť se z nich dají stavět svislé obvodové i vnitřní
stěny, střešní pláště i základová deska. Seznam certifikovaných stavebních firem, které
vám dům z europanelů postaví, najdete na www.europanel.cz.
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NÁBYTKOVÉ
ÚCHYTKY

ZATEPLOVAT MŮŽETE
I V ZIMĚ

Dekorativní keramické nebo porcelánové
úchytky na dveře skříní, příborníků či jídelníků a čela zásuvek u komod, skříněk a stolů
dokážou proměnit celkem obyčejný a fádní
nábytek v zajímavý solitér. Internetový obchod
s dekorativními i praktickými doplňky do bytu
a domu Almara-shop.cz nabízí několik druhů,
barev a velikostí úchytek (průměr 3 – 4 cm),
v ceně od 67 do 119 Kč.

Chcete ušetřit na topení? Zateplete půdu! Stropem totiž uniká až třetina tepla. Zateplení stropu na půdě systémem MAGMARELAX® firmy IP IZOLACE POLNÁ lze rychle
a levně aplikovat i za mrazů a sněhu. Čedičová vata MAGMARELAX® nesléhá, má dlouhou životnost, skvěle tepelně izoluje, odolává vlhkosti, plísním, ohni i hlodavcům. Dokonale utěsní i nejmenší skulinky, protože se do půdních meziprostor a dutin fouká hadicí. Práce je hotová během pár hodin a není nutné ani vyklízet půdu. Na izolaci si
můžete vzít úvěr, který lze nastavit tak, že výše splátky je rovna uspořeným nákladům
za topení. Návratnost nepřesáhne 5 let. Konkrétní situaci u vás zdarma zhodnotí firemní
specialisté a navrhnou optimální řešení.
www.ippolna.cz

