
TÉMA:
stavebné tipy

Výhodné poistenie  
v každom prípade
Deň, do ktorého vykročíte „nesprávnou“ nohou, 
zastihne z času na čas každého. Kľúče od bytu si 
zabudnete v predsieni a pred odchodom do práce 
zistíte, že máte na aute defekt. Aj tieto nepríjemnos-
ti môže vyriešiť niekto za vás. ČSOB Poisťovňa po-
núka poistenie budovy, domácnosti, zodpovednosti 
za škodu, havarijné poistenie či úrazové poistenie 
vodiča teraz s 20 % zľavou. Stačí, ak na www.csob.
sk zadáte kód: ČSOB. Ponuka platí do len konca 
decembra.
www.csob.sk

Skoncujte s chladom
Trápi vás chlad v chodbe, v izbe, kúpeľni či pivnici? 
Pomôcť vám môže malé a elegantné riešenie na tem-
perovanie a rýchle vykúrenie miestností – mimo-
riadne tichý plochý elektrický konvektor Vaillant 
eloMENT VER. Teplo uvoľňuje rovnomerne (voľ-
ným prúdením bez ventilátora), vďaka dodatočnej 
ochrannej izolácii a konštrukcii odolnej proti strie-
kajúcej i kvapkajúcej vode je maximálne bezpečný 
a vhodný aj do kúpeľní. Jeho dizajn je univerzálny, 
má zabudovaný regulátor teploty a určite oceníte aj 
praktické funkcie – časové programy, rozpoznanie 
otvoreného okna či protimrazovú ochranu.
www.vaillant.sk

Drevené okno aj  
do nízkoenergetického 
domu
Drevené okná sú aj dnes na našom 
trhu žiadaným artiklom. Dôvodom 
sú ich mechanické a tepelnoizolačné 
vlastnosti, ktoré sa vplyvom súčas-
ných technológií stále viac zlepšujú, 
navyše esteticky dotvárajú interiér. 
Drevený profil Mirador 923 je mo-
mentálne jedným z najhrubších, aké 
sa na Slovensku vyrábajú. S použitím 
izolačného trojskla a trojitého tes-
nenia dosahuje toto okno excelentné 
tepelnoizolačné vlastnosti, vďaka 
ktorým ho možno použiť aj v nízko-
energetických domoch. Splní teda 
aj požiadavky náročných klientov, 
ktorým záleží na šetrení energiami 
a na životnom prostredí.
www.mirador.eu

Treba rozlišovať medzi poistením 
nehnuteľnosti a poistením domácnosti.

To prvé  kryje škody na múroch  
a pevných súčastiach bytu, druhé 
všetko, čo nie je pevne pripevnené.

Nové štúdio tieniacej techniky
1. 10. 2018 slávnostne otvorili štúdio tieniacej techniky 
K-system v Trenčíne. Po Bratislave, Banskej Bystrici, 
Košiciach, Nitre a Žiari nad Hronom tak budú kvalitná 
tieniaca technika a služby slovenského výrobcu, spo-
ločnosti K-system, lepšie dostupné aj pre zákazníkov 
z trenčianskeho regiónu.
 www.ksystem.eu
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