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okna nejen do pasivního domu
UÍčtě ]Ž ÝÍle Že na tepe ně i7o ečnÍ

Vas]nost dveřÍa oken ]e třeba kást
obzv áši 'je ký dUraz spo ečnost
SLAVONA L]VáCJína lrh lové okno !n t:
konsÍUkoe prol oýé řad! Sc Kromě
m rrloiádně lep é spodni části rámu s_.
VyZnačU]'A da]šÍnl Vyn kaiÍcim parane_
lasklení i7o aónÍm tro]sk enl dosahU]e
Ug = 0 5 Wm]K solč n le prosiupu tc

ceým oknc n pak hodnoty

UW = 0 78 l'Vim]K a to díky spec á]nÍnl
Zesk]enÍ tiem iěsnónÍm s C]osLatečné
Ve kým konloram a zesÍenéraU DroÍi L
okla' ZVýš.néhodloty lepoty na povr
okne z VnjtřnÍ stlany Zabráni nežádouc
ZalosonÍ NoVé okno sc s rezervoL] Vy'
potřebám paslv]ího doriu' Úspory 7a
Vyiápěni a lcpšÍtcpe rou pollodU Však
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zaj stÍ i domt:rn] standardnÍn

Kontakt
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Dveře plo opravdový život

odřené' poŠkrábanéó nevratně

poma ované dveře pro n]nohé z nás
nesmazatelný zápis rod nných událostÍ na
p oŠedveřnÍho křidla' Dalo se tornrrto
předejít? L]rčjtě ano Výběrern odolného
povrclrLr Vzdorovat oiěrLJ i oděr! či
po1iisněnÍ rÚznýrn] kapa inami dokáŽí

moderní rnateÍiály' napříkad

cPL

áminát'

spo]eónost sAPEL nabÍZÍko ekc dveří
PRAKT K práVě Z tohoto materá U

piipraVenérnu odo]áVat běŽnémU dennirnu
ruchu a př tom si zachovat trvae kva tní
Vzh ed DVeře SAPEL PRAKT K jŠou
nabízeny V trad čně Vysoké úÍoVn
řemes ného Zprácování a mnoha

dřeVodekorech. dÍky modeínÍtechnolog i
] V téměi dokonalé imitaci přírodního dřeva
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sapel

.cz'
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Kor

GFH Group

spánek sladšírnedu

Výhradní distr1buioÍ

Pro kva! tnÍ odpoČ rlek hra]e..atrace

t! neidŮ ež]tě]širo ceský trh nynÍ
novc obohat a nabídka 7|ačky

te.i 323 601
inÍo@magnjÍk
WWwmagnlÍk

poch Lrb t
která sÉ
'nuže
lladcÍ HavnÍ
aÉ aÍncžpadesát elou
'.l.]a obsahu]c VÍce 'leŽ 20 typÚ
|'']n!]n íLex.

ir1'!r.]i Včetlě k aslckých
p.. Ž l]'Ýý! l Kolekce GeoeLh c

'_

p.:c|r'. s na1crá y z olrnovlle ných
noiské řasy. kUkUř c€. sója
.iře', ny bambUs. ZnačkovoLr koekci
/astLrpt]]. 1!xUsÍlÍ ie.ja PeTc caÍdilr

Z(]l.l

la1Ievoi.Ír.atrace h ede]te pod
ná7Vcn Rejaxsal samo7ře]nrostÍ
nabÍdka njznýclr dlUhlr po]šlářů
roŠtŮ a poste|Í

10

N,4a9Í

VoděÍadská ]853' 251 01 BÍ

]e

vwv.peknebydleni.cz s/zoos

rEl.

