Ještě máte čas
Loňská mimořádně tuhá zima dala
nejspíš vaší střeše i okapům mimořádně
zabrat, a proto byste je měli ochránit
před tou letošní. K tomuto účelu použijte
polomatnou barvu Balakryl Střecha, která
je určena hlavně na pozinkované plechy,
a to i neoxidované, dále na železné nebo
ocelové předměty a cementovláknité
materiály. Nátěr obsahuje i antikorozní
pigmenty, a tak jej lze použít jako základní
i vrchní barvu. Barvou Barakryl Střecha
můžete natřít i ploty, parapety a plechové
garáže. Vydatnost je podle savosti
podkladu 5 – 8 m2/kg na jednu vrstvu.
Vyrábí se v osmi barevných odstínech
v balení 0,5, 0,7 a 9 kg.
Kontakt:
www.balakryl.cz

Rozumná investice nejen pro vás
V samém centru Berouna, na rozhraní dvou
chráněných oblastí, vyrostl nový obytný
areál Rezidence Nábřeží. Ač v blízkosti
Berounky, přesto mimo záplavovou
oblast. Tvoří ho devět objektů včetně
zrekonstruovaného pivovaru, který celku
dodává jedinečnou atmosféru. K dispozici
je 133 bytových jednotek ve čtyřech- nebo
pětipodlažních domech s garážovým nebo
parkovacím stáním. Vybrat si můžete
z bytů od 1 + k. k. až do 5 + k. k., nebo

Vše na povel
Nadčasovým řešením, jak zvládnout
rostoucí počet technologií v domě
a ulehčit mnoho každodenních
činností je radiový systém pro
domácí automatizaci NICEWAY.
Zautomatizuje často opakované
úkony a dokáže aktivovat nebo
deaktivovat zvlášť i současně
vjezdové brány, garážová vrata,
světla, rolety, zavlažování a další
zařízení v domě ze kteréhokoliv
místa v objektu. NICETAG je
vestavěný systém dálkového
ovládání, NICE OPERA nová řada
vysílačů se systémem obousměrné
komunikace. Typ NICEONE je
možné namontovat na stěnu, na
palubní desku nebo na sluneční
clonu v automobilu nebo jej nosit
jako klíčenku.
Kontakt:
www.olymps-door.cz
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mezonetový byt s výhledem na jez řeky
přímo z obývajícího pokoje, terasy či
balkónu. Noví obyvatelé domu získají
spolu s bytem designový nábytek v ceně
400 000 Kč nebo členství v golfovém klubu
ve stejné hodnotě.
Kontakt:
Harmonie group, a.s.
bezplatná linka. 800 237 686
www.harmoniegroup.cz

