TÉMA:

2016Ponuka
je rokom
bytov
zavedenia
v roku
samočistiacích
2017 narastie oškridiel
8,7 %.

Ľudí bude
Väčšine
našincov
aj tentosarok
predstava
motivovať
rodinného
ku
kúpe bývania
domuhlavne
spája so
nízka
šikmou
strechou,sadzba.
úroková
tak to je.

Ušetrite s hypotékou

S Hypotékou bez prekážok od
Slovenskej sporiteľne môžete ušetriť viac ako 1 200 €.
Ušetrite na začiatku – znalca
a kataster vybaví aj zaplatí
banka za vás. Taktiež ušetríte
na poistení a spracovateľský
poplatok si Slovenská sporiteľňa neúčtuje. Zvoľte si dlhšiu
fixáciu – získate istotu, že sa
vaša nízka úroková sadzba
dlhšie obdobie nezmení.
Drahšie môže byť výhodnejšie
– pri výbere lokality si zrátajte
mesačné náklady na cestovanie
a zvážte, či nebude výhodnejšie
investovať do bližšej lokality.

Salón drevostavieb 2017

Jednoduché vetranie s veľkým efektom

Viete, ako doma účinne vyvetrať a nestratiť pritom teplo? Profesionálne
riešenie na vetranie a rekuperáciu tepla prináša recoVAIR VAR 60 od značky
Vaillant. Ide o lokálny, decentralizovaný systém vetrania, určený do jednotlivých miestností, ktorý možno namontovať aj dodatočne, v rámci modernizácie domu či bytu. Jednotky recoVAIR VAR 60 umožňujú znížiť náklady na
kúrenie a ochrániť interiér pred vlhkosťou a plesňami. www.vaillant.sk

Záujemcov o stavanie z dreva pozýva na návštevu medzinárodnej nesúťažnej prehliadky moderných drevostavieb – Salón drevostavieb 2017 – Centrum udržateľnej architektúry a materiálov ARCHA matériO spolu
s Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave. Už 12. ročník
projektu opäť predstaví aktuálne zrealizované moderné drevostavby – prevažne rodinné domy a víkendové
objekty, navrhnuté českými, slovenskými a rakúskymi
architektmi. Salón drevostavieb 2017 môžete navštíviť
v Bratislave v RKF (28. 2. až 10. 3.) a na veľtrhu CONECO
(22. až 25. 3.). Detaily nájdete na
www.salondrevostavieb.sk.
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Šikovná interiérová farba

Poznáte farbu Platinum? Nekvapká a je hustá,
s extrasilnou krycou schopnosťou a vonnými
prísadami, ktoré neutralizujú nepríjemný pach. Je
vhodná na natieranie stierkovaných povrchov, stien
už natretých disperznou farbou, sadrokartónu, ako
aj tapiet, na ktorých vytvára matný, trvácny náter,
ktorý sa ľahko čistí. Farba neobsahuje formaldehyd
ani iné škodlivé chemické zlúčeniny. Stačí si len
vybrať ten najvhodnejší odtieň. www.polifarbesk.sk

