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Regionální informační a inzertní měsíčník pro Benešovsko, Vlašimsko, Týnecko a okolí

Přijedeme, zaměříme, zajistíme
- Vy se nemusíte o nic starat
- Monti vše zařídí za Vás
- stačí jen zavolat

PRODEJ A MONTÁŽ
PLASTOVÝCH OKEN
SLEVA 55%

RŮZNÝCH
PROFILŮ
A DEKORŮ

Marion
11 500,-

Alcatraz
13 990,-

VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÍ
DVEŘE
CENY DVEŘÍ
JSOU KOMPLETNÍ
VČETNĚ ZÁRUBNÍ,
KOVÁNÍ, ZÁMKŮ
A 20% DPH

TEL: 777 728 741, 777 728 742, 318 622 619

www.oknamonti.cz

PLATÍ DO 30.6.2012

Poradíme Vám

Jak vybírat plastová okna..................... strana 5

SOUTĚŽ
KU
SUDO

Podbrdská lesní a.s., provozovna
Kosova Hora 341 – manipulační sklad
(u železničního přejezdu )

Vyplňte mřížku tak, aby každý řádek,
každý sloupec a každý čtverec o 3x3
políčkách obsahoval čísla od jedné
do devíti. Posílejte součet čísel v
označených polích vždy do 15.v
měsíci na adresu. Bártová Lucie, Nad
Přehradou 860, Sedlčany 26401, nebo
na e-mail:info.inzert@seznam.cz s
uvedením adresy.

Prodej palivového dříví byl rozšířen
od 1.5.2012 o palivo štípané

Vyhrajte velkou sadu

joga a pillates

Všechny informace u vedoucího provozu pana Svobody
Tel. 318 586 033 , 602 309 777 Otevřeno Po – Pá 7 – 13 hod

hercem č.29 se stal pan
Vladimír Jíša z Divišova.
Gratulujeme!

Řešení SUDOKU č.29 bylo číslo 9,12. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

EKOLIKVIDACE A ODTAHY AUTOVRAKU
FIRMA AUTO S.V.A.
Soběhrdy nabízí:

VYTVOŘÍME CENU EXTRA PRO VÁS !!!

AUTO

www.autosva.cz

Příjem inzerce na 724 136 556 nebo info.inhzert@seznam.cz
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Ekologická likvidace vozidel ZDARMA
Když k nám kompletní
Odtahy vozidel ZDARMA ( do cca 30 km )
vůz přivezete,
ODMĚNU DOSTANETE !
Samozřejmostí je vystavení Potvrzení
o převzetí autovraku+ vyřízení formalit
Přestavby vozu na LPG - VELKÉ SNÍŽENÍ CEN !!!
Autoservis a pneuservis
Kontakt: AUTO S.V.A. s.r.o., Soběhrdy 9, Benešov
tel: 602 735 076, 317 795 826, www.autosva.cz
Otevírací doba: Po-Pá 8:00-17:00, pauza 12:00-13:00

STĚHOVÁNÍ
VYKLÍZENÍ

AUTODOPRAVA
Tel.: 603203507
E-mail: hbstehovani@seznam.cz

Nabídka platí do odvolání. Pro detailní informace nás neváhejte kontaktovat.

JAHODY - PRODEJ

NATRHANÉ, SAMOSBĚR
RATAJE NAD SÁZAVOU
TEL.: 605 586 323, 604 757 759

ec�� �er�n 1��

ZEMNÍ PRÁCE - NEJLEPŠÍ NABÍDKA V REGIONU
19. prosince 2011 11:01:46

K dispozici:

Rypadlo Bobcat E32
(malý výkonný pásový stroj)…..400,-Kč/hod.
Nakladač Bobcat S300………....500,-Kč/hod.
Avia 12T kontejner
(odvoz zeminy a stavební suti).....19,-Kč/km
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Při zakázce delší jak 6hod. je
přistavení do 50km ZDARMA.

Co nabízíme:

Vyhloubení základů, bazenů, úpravy zahrad,
svahování, manipulace s kamenem, pokládky
kabelů, rozvodů, trubek apod.

Bližší informace na tel.:
775 569 204 (p.Šťastný)
Wifcom a.s., 257 86 Miličín

Dobříšsko
ˇ
Príjem
inzerce
info@dobrisskoaktualne.cz
www.dobrisskoaktualne.cz

Příjem inzerce na 724 136 556 nebo info.inhzert@seznam.cz

VYTVOŘÍME CENU EXTRA PRO VÁS !!!

LUMIAL

Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm)

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

VZORKOVNA KOUPELEN 400 m2

&
&

318 821 249
603 266 297

Po-Pá 7-17, So 8-11

www.lumial.cz

Jímky
kvalitně!!!

l boilery DRAŽICE, TATRAMAT, AEG, MIRAVA
l kompletní sortiment KORADO
l čerpadla do vrtaných studní
Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab
i domácí vodárny týchž značek
l kotle elektrické, plynové, tuhá paliva
DAKON, SLOKOV, VIADRUS, PROTHERM atd.

splátkový prodej HOME CREDIT
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Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
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Jak vybírat plastová okna
Tel: 775 386 220
Email:NinaMona@seznam.cz

Podle čeho vlastně vybrat ta správná okna?
Každé plastové okno se skládá z plastového profilu, skla, celoobvodového kování a těsnění.
KOVANI
Kování by mělo být dostatečně dimenzované, aby přítlaky přitlačovaly křídlo po celém
obvodě. Přítlak musí být regulovatelný.

VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
STAVBY DOMŮ KOMPLET.
PLOTY
ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PROFIL
U profilu vůbec nezáleží na tom, kolik má komor, jakou tlouštku stěny (třída A, B), jestli
je, nebo není z recyklátu, nebo jak je hluboký.

TERÉNNÍ PRÁCE
DOKONČOVACÍ PRÁCE
ZAHRADY
GRILY UDÍRNY

Na čem tedy záleží?
Pro dobré tepelné parametry pouze na koeficientu Uf (U framme). Tento koeficient je
udáván na základě měření ve státních zkušebnách. Čím je U nižší, tím lépe. Ostatní
výše zmíněné věci jsou zavádějící a nemají, na tepelný prostup žádný vliv. Každé
certifikované okno by mělo mít štítek s energetickým označením.

www.zednicistrednicechy.cz
!!!
PŘÍJEM OBJEDNÁVEK:

Lenka Šimáková DiS.

Sedlecká 327
264 01 Sedlčany

Tel.: 777 015 945
Mail: lenkasimakova@seznam.cz
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Markéta Jíchová
Tel.: 720 425 614
Mail: marketa.jichova@gmail.cz

Letní dětský tábor

PRODYS

tel: 603 147 161 s.drabova@prodys.cz

Místo konání: Častoboř - Slapská přehrada
rozvoj vědomostí a dovedností
plavání,počítače,výtvarné činnosti aj.

REHABILITACE

24.8.-31.8. - pro snadný nástup do školy

strava 5x denně
program zaměřen na nápravná
cvičení ke zmírnění obtíží
specifických poruch,relaxaci

- LÉČEBNÝ TĚLOCVIK,
CVIČENÍ PROTI VADNÉMU
DRŽENÍ TĚLA, MOBILIZACE,
DORNOVA METODA ...
- MASÁŽE: KLASICKÁ, LÁVOVÉ
KAMENY, BAMBUSOVÁ,
BREUSSOVA, REFLEXNÍ,
ANTISTRESOVÁ,
ANTICELULITIDOVÁ ...
- FYZIKÁLNÍ TERAPIE:
ELEKTROLÉČBA,
MAGNETOTERAPIE ...

Vše hravou formou

www.PRODYS.cz
pojď na lano
pojď na gumy

lanový park
tubing
739 118 651
www.moninec.cz

NAŠE PÉČE PRO VAŠE ZDRAVÍ
Na Vaši návštěvu se těší odborně proškolené fyzioterapeutky s praxí !!!

Mob: 607 622 980

snark

Příjem inzerce na 724 136 556 nebo info.inhzert@seznam.cz

Permanentní prodlužování řas
- řasy bez nalíčení
- permanentní řasy,
které drží
- bezbolestné,
relaxační ošetření
- prodlužující, zhušťující efekt je okamžitý
- doplňují se po 4 - 6 týdnech

21. listopadu 2011 18:59:36

VYTVOŘÍME CENU EXTRA PRO VÁS !!!
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Běžné aktivity, jako sport, plavání, sprchování nemají vliv na jejich pevnost a vzhled.
Prodloužím či zhustím Vaše řasy. Každá řasa je určená k prodloužení a aplikuje se na
vlastní, přírodní řasy. Řasy jsou přirozené, odolné proti vodě a nevyžadují žádnou
péči. Při pravidelném doplňování vydrží až rok. Bezbolestná aplikace trvá cca 3 hod.

Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz

Další podstatnou věcí je statika profilu. Plast je znám svou velkou tepelnou roztažností. Aby konstrukteři tento negativní jev omezili, začali profily vyrábět duté (komorové) Počet komor musí být úměrný šířce profilu. Nejaké přepážky navíc, které nejsou
nutné, je zbytečnost, která může i zhoršit parametry profilu. Dutý (komorový) profil sice
již podstatně méně podléhá klimatickému namáhání, ale prakticky nemá žádnou pevnost. Pevnost v okně proto vždy zajišťuje kovová výztuha a dokonce i samotné sklo.
U nových profilů se nosnosti skla využívá ještě více, tím že se sklo do profilu vlepuje
a tím tvoří s rámem jeden celek. Recyklace nemá na pevnost profilu, žádný vliv, pevnostně jsou na tom okna z recyklátů, ještě o něco lépe, než okna z prvoplastu.,Přední
evropští výrobci profilů VEKA, REHAU, ALUPLAST, SALAMANDER, KBE, TROCAL,
KOMMERLING, GEALAN, jsou zodpovědní k naší přírodě, proto podepsali dohodu
Rewindo, kde se dohodli do oken používat recyklovaný plast. Recyklovaný plast je
výrobně mnohem dražší, než prvoplast, ale ochrana přírody něco stojí. Aby nedocházelo k nějakým mylným představám, podotýkám, že se recyklované okna nevyrábí
z nějakých PET flašek a kelímků z jogurtu, ale z odřezků a zbytků okenních profilů,
zbylých při výrobě které se znovu roztaví a vyrobí se z nich třeba podparapetní lišty,
nebo prostřední komory v okně, které nejsou vůbec vidět.
SKLO
Tepelné parametry skla jsou opět, stejně jako u profilu udávány koeficientem Ug (U
glass) Jestli se jedná o 2 sklo nebo 3 sklo nehraje v izolaci roli, pouze to má vliv na
váhu křídla. Například dvojsklo Heat Mirror má vyšší izolaci, než běžné trojsklo. U skla
je navíc důležitý i solární faktor Sf . Sklo totiž může dobře izolovat, ale také nám může
stejně dobře při slunečném počasí i přestože je venku zima slušně vyhřívat byt. Předpokladem všeho je zvolit správné sklo. Zcela jiné tepelné hodnoty dostaneme, když
si zvolíme některá speciální skla. Například bezpečnostní, zvukotěsné, ornamentální,
nebo rozdělené mřížkou. Koeficiet Ug se tím zvýší, izolace zhorší. Teplé rámečky jsou
izolačně sice dobré, ale je potřeba počítat i s tím, že například u plastového rámečku,
může dojít k uniku plynu v rozích a také že se může vlivem tepla zvlnit. Je to způsobeno tím, že se tento rámeček nedá jako nerezový tvarovat a tím rohy nejsou přesně
dopasované.
TESNĚNÍ
Pokud nechceme stálou ,,mikroventilaci" kolem celého
okna, potřebujeme těsnění. Máme profily s 2 nebo s 3 s
tzv středovým těsněním. Profily se středovým těsněním
vykazují sice o 0,01 lepší U koeficient, ale to je pouze
údaj ze zkušebny. Nikdy se ve zkušebně netestují všechny rozměry oken. Aby všechna těsnění dokonale těsnila,
je zapotřebí, silný přítlak v kování. Stačí, když je okno o 5
cm menší a už se do něj nevejde další díl kování s přítlakem, který by okno přitláčel k rámu. Proto takto nepatrný
rozdíl v izolaci, se může v praxi velmi lišit, ve prospěch
profilů s 2 těsněním. Navíc profily s 3 těsněním a tzv ,,suchou" vnitřní komorou, způsobují, že venkovní ,,mokrá"
komora je ještě víc mokrá a studená. To má za následek
v zimě , zamrzání vody a kondenzátu v této komoře a
následnou netěsnost a horší izolaci. V létě tento profil
zase nesplňuje předepsanou infiltraci vzduchu. Z těchto
důvodů profil s 3 těsněním nedoporučuji. Co se týče barvy těsnění, je to pouze estetická věc. Černá guma, může
trochu špinit bílý rám, ale svou barvu si po léta zachová.
Bílé těsnění je hezké ze začátku, ale po čase se do něj
zažere prach a pyl a nikdy se už nevyčistí.

LUCIA design.cz
Reklamní a grafické návrhy
Super ceny, rychlá realizace

Vizitky, plakáty,
letáky, plachty,
inzeráty, polepy
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Kompletní grafický servis
Tel.: 724 136 556
E-mail: info.inzert@seznam.cz

IZOLACE CELÉHO OKNA
Udává se koeficientem Uw (u windows). Je to průměr Uf profilu a Ug skla. Jak je
patrno, je u každé velikosti okna jiný. Je i dokonce jiný u 2 křídlého okna a jednokřídlého okna stejných rozměrů. Přestože se při výpočtu se dostaneme na určité Uw, je
zapotřebí brát v úvahu lineární součinitel prostupu tepla. Z tohoto důvodu, není dobré
volit příliš odlišné Uf a Ug, neboť tento faktor zapříčiňuje tzv trychtýřový únik tepla, kdy
unikne oknem více tepla, než bychom čekali.
ZÁVĚREM
Při volbě oken, nebo dveří, musíme vzít v úvahu všechny technické, estetické a praktické poznatky a vytvořit určitý závěr. Tepelná izolace je jednou z nich, ale není to
jediná věc, která by nás měla zajímat. Auto také nevybíráme jenom podle spotřeby.
Prvotřídní kvalita nevzniká pouze kvalitním výrobkem, ale hlavně správnou volbou pro
konkrétní stavbu.

www.oknamonti.cz
Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz
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Výsledky sekání,
které potěší
Akční cena:

6.990 Kč
Bě žná cena: 8.290

Kč

HUSQVARNA 128R

 Lehký křovinořez vhodný pro práci okolo domů.
 Snadné startování Smart Start.
Objem válce 28 cm³, výkon 0,8 kW, hmotnost bez příslušenství 5 kg.

Zahradní technika

PROFIsekačky

Akční cena:

13.490 Kč
Bě žná cena:

15.990 Kč

využijte naše služby ZDARMA

• předvedení, vyzkoušení
• předprodejní servis
• garance nejlepší ceny/kvality

• poradíme s výběrem
• dopravu a zaškolení
obsluhy u Vás doma

České traktory Starjet
Tradice z Jičína
již 120 let

HUSQVARNA LC 48V

 3 různé systémy sečení: BioClip (mulčování), boční výhoz
posečené trávy a sběr do koše.
Motor Briggs & Stratton, objem válce 190 cm³, šířka sekání
48 cm, výška sekání 25–70 mm , objem koše 60 l, variabilní rychlost pojezdu 0–5,4 km/h.

Výsledky sekání,
které potěší

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 30.6.2012
28. 5. 2012. Odpovědnost
za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků,
a proto si vyhrazuje právo změnit design, speci kace a vybavení bez předchozího
upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2012 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

kvalitní konstrukce,
kovanná náprava
výkon až 24HP,
uzávěrka diferenciálu,
sbírá mokrou trávu,
pohon 4x4

již
63 0 od
00 K

Akční cena:

6.990 Kčč
Bě žná cena:

8.290 Kč
Zahradní traktory, sekačky,
křovinořezy, malotraktory, rotavátory,
mulčovače, drtiče odpadu, štípače dřeva, pily a další

Navštivte naši prodejnu:

Autorizovaný prodej a servis
- Lebeda Josef
Vlasákova 1842, Vlašim
( parkoviště proti prodejně Billa )

Tel.: 602 653 117 www.husqvarna-lebeda.cz

Autorizovaný prodej - servis
Čechtice
317 853 111

www.PROFIsekacky.eu

Měsíčník INFO inzert vydává Lucie Bártová. Registrována MK ČR E 10272. Adresa redakce: Nad Přehradou 860, Sedlčany. IČ: 871 961 91 Příjem inzerce na tel.:724 136 556,
e-mail:info.inzert@seznam.cz, www.infoinzert.cz. Vydavatel neodpovídá za obsah zveřejněných inzerátů. Použití stejného grafického zpracování inzerátů povoleno pouze
s písemným souhlasem vydavatele tohoto časopisu. Tiskne TRIA v.o.s Olbramovice. Uzávěrka na každý měsíc je 15. dne v předcházejícím měsíci.

HUSQVARNA 128R

 Lehký křovinořez vhodný pro práci okolo domů.
 Snadné startování Smart Start.

