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

ŽALUZIE

ROLETY
DODACÍ LHŮTA
2 - 3 DNY

SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A
VEŠKERÉ OPRAVY

ZÁRUKA 5 LET
NABÍZÍME SLEVU 50%
Z CENY MONTÁŽE

TEL.: 728 863 201
WWW.ZALUZIE-SUCHY.CZ

SOUTĚŽ SUDOKU O CENY

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.

NEDROPLAST s.r.o.
Plastová okna a dveře
od českého výrobce ve Vašem regionu
rodinná firma s 20ti lety zkušeností v oboru
Nedrahovice 52, 264 01 Sedlčany
~ značkové 5 a 6 komorové profily
~ tepelně - izolační dvojsklo a trojsklo
~ odborné montáže na klíč
Nově v prodeji:
- střešní okna ROTO, plastová i dřevěná
- interiérové dveře a zárubně PRÜM

Přijmeme brigádníky
na léto na nábor
inzerce.
Více na 724 136 556
Řešení SUDOKU č.41 byla čísla 12, 8. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

GARÁŽOVÁ VRATA

ZA 19 990 Kč

zateplená sekční garážová vrata
do rozměru 270x215 cm
S pohonem na DO, bílá barva, včetně montáže
a 15% DPH . Bez dopravy 8 Kč/km

zlatý dub, ořech, stříbrná, šedá + 2 500,- Kč

tel.: 775 252 922 www.vrata-svatek.cz

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

LUCIA design.cz
Super ceny, rychlá realizace

Jedná se o obcházení ﬁrem ve vašem městě,
provizní plat za každou prodanou plochu.
Možnost dlouhodobé spolupráce.

Koupím les
a zemědělské pozemky.
Platba ihned v hotovosti!
Tel.: 608 66 77 08

Reklamní a grafické návrhy

Vizitky, plakáty,
letáky, plachty,
inzeráty, polepy
aut ....

2

E-mail: info.inzert@seznam.cz

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

...vše pro motorkáře

.......................................................
SKÚTRY

FOR BIKERS

helmy bundy rukavice
kalhoty boty doplňky

prodej
záruční a pozáruční opravy skútrů
Jana Nohy 2227, 256 01 Benešov
Tel.: 317 726 837, 603 287 687

E-mail: info@motosluzbyriha.cz
www.motosluzby-riha.cz

VOLEJTE
ZDARMA
318
821 249
138 428
( 800
603
266 297

Po-Pá 7-17, So 8-11

www.lumial.cz

Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm)

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE

AKCE

velkoobchod - maloobchod

NOVINKA!!!
SLEVA

40%

Na objednávky
Benešov, Vlašim, 2 kompletní rekonstrukce
koupelen
VZORKOVNA
KOUPELEN
400
m
plastových
Týnec nad Sázavou na klíč včetně 3D návrhu zdarma
oken a dveří

DOPRAVA ZDARMA
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Tel.: 724 136 556

LUMIAL

=

+

Motoslužby

 boilery DRAŽICE, TATRAMAT, AEG, MIRAVA
 kompletní sortiment KORADO
 čerpadla do vrtaných studní
Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab
i domácí vodárny týchž značek
 kotle elektrické, plynové, tuhá paliva

Využijte nyní svoji šanci k výhodnému nákupu

Tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190 ažlivá
, přit
E-mail: nedroplast@nedroplast.cz
gantní

ele

,
www.nedroplast.cz
smyslná

DAKON, SLOKOV, VIADRUS, PROTHERM atd.

výroba * doprava * odborná montáž
splátkový prodej HOME CREDIT

To je koupelna od nás!

zednické začištění * parapety * stínící technika

LUMIAL Tepelná čerpadla

Kosova Hora 77 (za hřištěm)

Bi-Bloc/ Compact – venkovní a vnitřní jednotka je propojena chladivem.
Max. výstupní teplota 55st. C = vhodné pro podlahové vytápění.
Monobloc – kompletní venkovní instalace. Max. výstupní teplota 55st. C
= vhodné pro podlahové vytápění.
Hi-Temp – venkovní jednotka a vnitřní jednotka je propojena chladivem.
Max. výstupní teplota až 80 st. C = náhrada za elektrokotel, olejový nebo

www.lumial.cz

ceny tepelných
čerpadel od

318 821 249
603 266 297

103.081,- Kč bez DPH

Prodys
stik

diagno

Práce pokrývačské tesařské a klempířské
Montáž střešních konstrukcí ( vazníky )
Montáž střešních oken
Kompletní dodávky krytin všeho druhu
Dodávka krovů, latí, klempířských prvků
Izolace střech
Dřevěné půdní vestavby
( palubky )
Cenové kalkulace ZDARMA

Tel: 775 386 220
Stavba domů na klíč
Veškeré stavební práce
Nástavby domů
Zateplovací systémy všeho druhu

Zámkové dlažby
Betonové ploty a zdi
Grily a udírny
Bourací práce

www.zednicistrednicechy.cz
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775 386 118
STŘECHY PPL Strechy-PPL@seznam.cz
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 +420 603 147 161
 s.drabova@prodys.cz
www.PRODYS.cz
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LUMIAL

Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm)

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

VZORKOVNA KOUPELEN 400 m2

DAKON, SLOKOV, VIADRUS, PROTHERM atd.

LUMIAL

Po-Pá 7-17, So 8-11

www.lumial.cz

NOVINKA!!!

kompletní rekonstrukce koupelen
na klíč včetně 3D návrhu zdarma

 boilery DRAŽICE, TATRAMAT, AEG, MIRAVA
 kompletní sortiment KORADO
 čerpadla do vrtaných studní
Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab
i domácí vodárny týchž značek
 kotle elektrické, plynové, tuhá paliva
splátkový prodej HOME CREDIT

318 821 249
603 266 297

smyslná

řitažli
p
,
í
n
t
n
, elega

vá

To je koupelna od nás!

Tepelná
čerpadla 318 8213249
Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky
www.infoinzert.cz
Kosova Hora 77 (za hřištěm)

Bi-Bloc/ Compact – venkovní a vnitřní jednotka je propojena chladivem.
Max. výstupní teplota 55st. C = vhodné pro podlahové vytápění.
Monobloc – kompletní venkovní instalace. Max. výstupní teplota 55st. C
= vhodné pro podlahové vytápění.

603 266 297

Pro dokonalou
zahradu
Akční cena:

6 .890 K č
Bě žná cena: 7.490

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.

Akční cena:

13.990 Kč / 16.990 Kč
0 Kč
Běžná cena: 14.990 Kč / 17.99

HUSQVARNA LC 48V /VE

 3 různé systémy sečení: BioClip (mulčování), zadní výhoz posečené trávy a sběr do koše.
 Model VE je navíc vybaven elektrickým startováním.
Motor Briggs & Stratton, objem válce 190 cm³, šířka
sekání 48 cm, výška sekání 25–75 mm, objem koše 60 l.
Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 14. 6. 2013.
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 © 2013 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Hlídání dětí

učitelka z mateřské školky nabízí hlídání dětí
 studentka vysoké školy
` profesionální přístup
` rozvoj dětí
` bohaté zkušenosti
` praxe na táborech připravujících děti do školy

Tel.: 739 909 902

Navštivte naši prodejnu:

Autorizovaný
Autorizovanýprodej
prodejaaservis
servis
- -Lebeda
LebedaJosef
Josef
Vlasákova
Vlasákova1842,
1842,Vlašim
Vlašim
(v(vprodejně
prodejněrybářských
rybářskýchpotřeb)
potřeb)

Tel.:
Tel.:602
602653
653117
117 www.husqvarna-lebeda.cz
www.husqvarna-lebeda.cz

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.

