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Allianz  pojišťovna
vás zve do pojišťovací
kanceláře v Sedlčanech

Komplexní nabídka pojištění
• životní pojištění
• penzijní připojištění
• cestovní pojištění
• pojištění majetku a odpovědnosti
• autopojištění

Tomáš Kuba, Nádražní 91, 264 01 Sedlčany
GSM: 603 806 768, 318 820 267
E-mail: tomas.kuba@zastupci-allianz.cz

Hledáme spolupracovníky do týmu:
Nabízíme:

• časovou �exibilitu
• atraktivní odměňovací systém s garantovanou motivační složkou

• zázemí obchodního místa v Sedlčanech
• možnost osobního i profesního růstu

Nástup:
• možný ihned, vhodné i pro ženy na MD
• umožníme zapracování i v průběhu MD

Požadavky:
• min. SŠ vzdělání s maturitou

Bene�ty:
• bonusy / prémie

Písemné nabídky se stručným životopisem zasílejte na mail:
tomas.kuba@zastupci-allianz.cz

Firma SKALICKÝ

 různé druhy ventilátorů
 čerpadla, vodárny a nautily značek 

Sigma, Grundfos, atd.
 zahradní technika a zahr. hadice
 podlahové vytápění Rehau
 podlahové vytápění Ivar včetně 

zapůjčení lisovacích kleští
 prodej svařovací techniky

 svářecí dráty, prodej elektrod
 sanitární  keramika,  koupelnový 

nábytek,  vany, masáž. boxy a panely,  
sprchové vaničky a kouty

 chemické kotvy
 boilery Dražice, Tatramat - el. a kombi.,  

náhradní  díly do boilerů
 montážní pěny, silikony a tmely
 řezné a brusné kotouče
 ohebné připojovací nerezové trubky 

systém CATS
 potrubí odpadní PVC, HT, KG 

vodovodní plast. PPR, pozink a potrubí 
UT měd, Fe

 prodejci celonerezových čerpadel        
od českého výrobce NORIA

Koupelny

ETKA 31

Kotle

kotle na plyn,
pevná paliva, 

elektrické

www.frantisekskalicky.cz

PRODEJ
- vodoinstalatérský materiál
- topenářský materiál
- vybavení koupelen
- nářadí pro řemeslníky

- instalatérské, topenářské
- obkladačské
- kompletní rekonstrukce
  koupelen a bytových jader

MONTÁŽE

Prodejna:  SEDLČANY, ul. 28. října 180
tel./fax: 318 822 116, tel.: 739 451 790, tel.: 739 451 791

TOPENÍ - VODA - KOUPELNY

NOVASERVIS

- nový design
- český výrobek

největšího výrobce 
a dodavatele v ČR

včetně všech 
povolení, záručního, 
pozáručního servisu 

a údržby. Dále nabízíme 
plastové akumulační nádrže 

a vodoměrné šachty.

Prodej a montáž 
čistíren odpadních vod 
značky ENVI-PUR

NOVINKA!

Titania Fresh

l Podlahové Centrum

Kňovická 346, Sedlčany
(vedle Stavebnin Čihák)
tel.: 318 875 004, 777 273 248
e-mail: havel@h-pc.cz
otevřeno: Po-Pá 7-17, So 8-12

n kompletní  sortiment podlahových
     krytin za výhodnou cenu
n dřevěné a laminátové
     podlahy, PVC
n   koberce, korek
n dveře, žaluzie (NOVĚ)

AKCE VÝRAZNÉ SLEVY !!!

Na dřevěné a laminátové podlahy

- kompletní sortiment stavebních materiálů za příznivé ceny
- doprava a vykládka materiálů vlastními automobily s hydraulickou rukou
- kvalifikovaný a ochotný personál
- pomoc při řešení stavby a výběru materiálů
- individuální přístup, poradenská péče
- kompletace zakázek
- množstevní a objektové slevy
- sobotní prodej včetně možnosti dopravy zboží                                
- zemní a výkopové práce

V září u nás s tímto kupónem nakoupíte vše se slevou – 10 % !

Slevový kupón 

-10%
na celý sortiment

 







Kupón se nesčítá s dalšími slevami a platí do 30.9. 2015 na celý sortiment. 

 Neváhejte a zastavte se u nás ve Stavebninách Čihák, 
na našich prodejnách je samozřejmostí:

Vše pro stavbu za skvělé ceny!
Doprava a skládání hydraulickou rukou.

 Tel./fax: 318 820 310 / Mob.: 606 759 530SEDLČANY, Kňovická 338

www.stavebninycihak.cz, e-mail: stavebninycihak@seznam.cz
PŘÍBRAM, Nová Hospoda 135 Tel./fax: 318 695 355 / Mob.: 731 465 600
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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 

Řešení SUDOKU č.179 byla čísla 16, 20. Pro předání výhry kontaktujte do 14 dní redakci. Gratulujeme Všem, kteří odpověděli správně!!!

Koupím les a zemědělské 
pozemky. Platba ihned v hotovosti!

Tel.: 608 66 77 08

Čalounictví Sedlčany

Opravy čalouněného nábytku:

 sedací soupravy
 rohové lavice
 vnitřky lodí, matrace
 auto-moto sedadla

Po předchozí dohodě
ODVEZEME - PŘIVEZEME ZDARMA

tel.: 602 246 178, 731 467 392
e-mail: sevcikmilos@seznam.cz

www.calounictvi-sevcikovi.cz

Čalounické služby pro  - hotely, penziony, kanceláře, 
zdravotnická zařízení, posilovny, divadla, školy, aj.

Kalkulace cen u zákazníka

Přijmeme brigádníky 
na léto na nábor 

inzerce.
 724 136 556Více na

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

TAXI
NONSTOP

723 204 118
PETR OTTA

Chcete inzerovat v časopisech Info inzert?
 Volejte 724 136 556

KINO SEDLČANY
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  4.9.  20:00 Vetřelci

  5.9.  20:00 Vybíjená

11.9.  20:00 Neutečeš

12.9.  20:00 Lví srdce

Vý hercem č .180 s e  sta la
p aní  Kateřina Hav lí ková 

z  Příbrami.  Gratu lujeme!

Hrajte s námi a vyhrávejte krásné 
kalendáře na rok 2016! 18.9.  20:00 Láska jako blázen

25.9.  20:00 Cesta vzhůru

26.9.  20:00 Love

20.9.  15:00 Past na žraloka: 
PŘÍLIV

17.9.  20:00 Slow west
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www.vrata-svatek.cz     775 252 922

2. NAROZENINOVÝ WORKSHOP

www.pulsefitness.cz

Hodějovského 541, 
Benešov u Prahy (Areál u Bejkárny)
www.facebook.com/pulsefitnessbenesov

10.10. - 11.10.2015

  soutěže
 proměny vizáže s profesionální 
       vizážistkou + FOTO 
 přehlídka nových lekcí 
 proteiny po cvičení ZDARMA, 
       SLEVA na všechny nápoje a doplňky
 ochutnávky sportovních doplňků
 prezentace sportovního 
        oblečení a doplňků 
 hlídání dětí zdarma + doprovodný program 
        pro dětský koutek (malování na obličej)

 vstup ZDARMA

U autobusové zastávky,
u křižovatky nájezdu na přeložku 

Tábor/Praha 

Adresa: Ulice Pražská, 
259 01 Votice

Tel.: 733 133 600

E-mail: stavoplus@seznam.cz

Veselka Sm
ěr

 B
en

eš
ov

Směr Sedlčany

Olbramovice městečko
Olbramovice 



Votice Sm
ěr

 T
áb

o
r

STS Olbramovice

V ŘÍJNU PRO VÁS OTEVÍRÁME 

NOVÉ STAVEBNINY STAVOPLUS

FOUKANÉ IZOLACE

Kontakt: Tel.: 603 165 793, e-mail: tomas@stavoplus.cz

Cenově výhodné s návratností již od 3 let

Například přizateplení stropu je možné ušetřit 1/4 až 1/3 nákladů za teplo. 

Přitom cena provedení je velmi příznivá. Investice, která se ihned vyplatí.

OKNA - DVEŘE

PRACOVNÍ ODĚVY

BETONOVÉ PODLAHY

Tel.: 733 133 600, mobil: 731 612 942, e-mail: stavoplus@seznam.cz

Pražská ulice 145, Votice, mobil: 739 618 870, e-mail: odevy@stavoplus.cz

Mobil: 603 159 238, e-mail: zdenek.stavoplus@seznam.cz

STAVEBNINY
Tel./fax: 317 700 113, mobil: 731 022 899, e-mail: k.koutek@seznam.cz

Reklamní a grafická agentura
 

LUCIAdesign.cz

Tel.: 724 136 556  WWW.LUCIADESIGN.CZ

KOMPLEXNÍ  KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁS A VAŠI FIRMU
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požadujeme: min. vyučení v oboru
                            trestní bezúhonnost
                            zodpovědný přístup k odváděné práci
                            ochotu učit se novým věcem
                            řidičský průkaz skupiny B
                            práci na PC

nabízíme: práci na diagnostice Bosch,Texa,SuperVag,Osciloscop.
                     nástup dle dohody
                     vzdělávání v oboru - servisní školení
                     stravování v místě výkonu zaměstnání
                     práce na plný úvazek
                     pracovní poměr na dobu neurčitou

přijme - automechanika,
                    autotronika, diagnostika

AUTOSERVIS JIŘÍ NOVOTNÝ

bližší informace na tel: 

603 502 395, 603 895 473

Areál J. W. se nachází cca 1 km od nádraží 
v Čerčanech směr Poříčí nad Sázavou,

odbočka OBCHODNÍ ZÓNÁ

KOUPELNOVÉ STUDIO
největší v oblasti

Sprchové zástěny, vany, WC,
koupelnový nábytek a další

 široký sortiment dlažeb a obkladů včetně stavební chemie
 vynilové a laminátové podlahy
 3D designové návrhy, zprostředkování realizace

www.jwbenesov.cz Tel.: 317 777 777

StavebNI pRAce ´ ´

P LP

kompletní stavební práce
pokrývačské, klempířské a tesařské práce
montáž střešních konstrukcí
dřevěné půdní vestavby
kompletní dodávky krytin
zámkové dlažby, betonové ploty a zdi
izolace střech
zateplovací systémy všeho druhu
grily a udírny
veškeré bourací práce

www.zednicistrednicechy.cz

775 386 118
775 386 220
strechy-ppl@seznam.cz





Rozhoduješ o svém povolání? Zvol řemeslo, budeš za vodou.

Na Červeném Hrádku 766

 

Škola s tradicí vzdělávání v řemeslných oborech

Vzdělávací nabídka
• MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL - AUTOMECHANIK
• STROJNÍ MECHANIK - ZÁMEČNÍK
• ZEDNÍK 
• INSTALATÉR
• PODNIKÁNÍ (denní a dálkové nástavbové maturitní studium)

Kontakty:  Tel.:   318821680,   mob.:731169372      www.souch.sedlcany.cz
                 E-mail:   souch@sedlcany.cz,   reditel.souch@sedlcany.cz

Studujte efektivně, využijte nadstandard
Podporujeme využití moderních vyučovacích metod a technologií
ve výuce. Žákům učebních oborů poskytujeme 
pro školní i domácí přípravu moderní multimediální zařízení.

Odborné stáže v zahraničí
odborné stáže organizované ve spolupráci s firmami v Horním Rakousku
přináší žákům 2.a 3. ročníků důležité zkušenosti. 

Kamenictví Brož
Veškeré kamenické a pomníkářské práce

- urnové hroby, jednohroby,
  dvojhroby, pomníky
- nápisy - nové,přípisy,obnova písma,
  renovace a čištění starších hrobů

Akce od 12 500,- 

Cenové nabídky a konzultace ZDARMA

www.kamenictvibroz.cz 603 234 589



5Příjem  inzerce telefon 724 136 556, e-mail:info.inzert@seznam.cz, internetové stránky www.infoinzert.cz 

NEDROPLAST s.r.o.

tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190 
mail: nedroplast@nedroplast.cz

www.nedroplast.cz

PLASTOVÁ
OKNA

SLEVA
40%

OBJEDNEJTE PŘÍMO U VÝROBCE
ZNAČKOVÉ 5 A 6 KOMOROVÉ PROFILY
TEPELNĚ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO A TROJSKLO
ODBORNÉ MONTÁŽE NA KLÍČ

VCHODOVÉ
DVEŘE

VOLEJTE ZDARMA

800 138 428

SPECIALIZOVANÁ VZORKOVÁ PRODEJNA

EUROFORM interiérové dveře

Čs. armády 29, Příbram IV
tel.: 777 11 99 70
euroform@nedroplast.cz
www.oknapribram.cz

tel.: 777 11 99 70, euroform@nedroplast.cz

www.dverepribram.cz

SLEVA
15%

NEDROPLAST s.r.o.

tel.: 318 877 180 / fax: 318 877 190 
mail: nedroplast@nedroplast.cz

www.nedroplast.cz

PLASTOVÁ

OKNA SLEVA
40%

OBJEDNEJTE PŘÍMO U VÝROBCE
ZNAČKOVÉ 5 A 6 KOMOROVÉ PROFILY
TEPELNĚ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO A TROJSKLO
ODBORNÉ MONTÁŽE NA KLÍČ

VCHODOVÉ

DVEŘE

VOLEJTE ZDARMA

800 138 428

EUROFORM interiérové dveře

tel.: 777 11 99 70, euroform@nedroplast.cz

www.dverepribram.cz

SLEVA
15%

Sedlčany, Sedlecká 327 
mail: bosakova@nedroplast.cz

Sedlčany, Sedlecká 327 
mail: bosakova@nedroplast.cz

!! Nová prodejna v Sedlčanech !! 

!! Nová prodejna v Sedlčanech !! 

VÝKUP KOVŮ
PŘÍBRAMSKÁ 506, DOBŘÍŠ
(v areálu zemědělské společnosti)

DIGITÁLNÍ VÁŽENÍ 

AUTOVÁHA
MOŽNOST ZPRACOVÁNÍ A ODVOZU VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ OD VÁS

STŘELTE SVŮJ ODPAD
 železo, litina, hliník, měď, mosaz, olovo, bronz, nerez, 

katalyzátory, kabely, chladiče, elektromotory atd... 

www.vykupkovu.eu

VÝKUP EUR PALET!!!

OTEVŘENO PO - NE 9 - 16 HOD.

TEL.: 775 605 977

Svařování 
plastů

www.webpark.cz/plasty-klokocka
plastyklokocka@centrum.cz

tel.: 608 236 837 tel.: 318 822 834

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE

























Kontakt: 608 284 515
karkosova@etimoshuman.cz 

• písečná pláž
• volejbalové a nohejbalové hřiště
• opalovací louka 
• vyhlídkové molo
• dětské hřiště 

WWW.MONINEC.CZ

VSTUP 

 NA KOUPALIŠTĚ 

ZDARMA

NOVÉ PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ
U PILSKÉHO RYBNÍKA

20150608_infoinzert_koupaliste_98x31.indd   1 08.06.15   16:10
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Autopotřeby HP s.r.o.

- prodej náhradních dílů pro vozy škoda
- náhradní díly pro zahraniční 
  vozy do 24 hod.
- prodej příslušenství a nářadí

AUTOPOTŘEBY HP s.r.o.
Komenského nám. 82
259 01 Votice
Tel: +420 722 111 093

autopotreby.votice@seznam.cz

Hana Pítová - HP Holub a Pítová
Nádražní 99
26401 Sedlčany
Tel: +420 318 820 126
       +420 603 822 479
 autopotrebysedlcany@seznam.cz

AUTOPOTŘEBY HP s.r.o.
Areál horního autoparku 212
262 63 Kamýk nad Vltavou
Tel: +420 728 606 710

autohpz@volny.cz

Příprava vozidel a vyřízení  STK

VÝROBA A MONTÁŽ:
zábradlí, mříže, ploty, vjezdové brány, schodiště, přístřešky
atypická garážová vrata
kovářské ploty a brány
opravy zámků, dveřního kování a zavíračů (Brana)
výrobky z nerezové oceli
ocelové konstrukce
sušáky na prádlo (i pro plastová okna)
ochranný síťový a hrotový systém proti ptactvu

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
tryskání, barevné nátěry podle vzorníku, komaxit
(prášková vypalovaná barva), galvanický a žárový zinek

DALŠÍ NABÍDKA:
drobné zednické práce
malířské práce
úklidové práce

Ing. František Kuba
ZFK-kovovýroba Příbram
Hálkova 176, 261 01 Příbram I
Mob.: 602 136 263
e-mail:franta.kuba@zfk.cz

www.zfk.cz























Vladimír Kolář - STAMONT

Růžová 119, 264 01 Sedlčany
Mob: +420 777 781 168

NEJLEPŠÍ STŘECHA PRO VÁS, 
JE OD NÁS

stamont@tiscali.cz
strechy-krytiny@volny.cz

www.nejlepsistrecha.cz

Sleva na střešní krytiny 

SATJAM, BRAMAC, TONDACH, PREFA

Kompletní dodávky: tesařských vázaných krovů
                   příhradových sponkovaných vazníků
                   veškerých klempířských konstrukcí

Specializovaný dodavatel 
plechové střešní krytiny SATJAM

Jsem lehčí a mé vítězství 
nad dietami mluví za vše.

PŘED PO
Je mi 21 let, měřím 159 cm a chtěla bych se s 
Vámi podělit o svojí zkušenost ve Světě 
zdraví.

Jako malá jsem byla vždycky baculatá, 
milovala jsem sladké, od A až po Z. Mohla 
jsem sníst opravdu všechno. Postupem věku 
jsem se začala víc zkoumat a přemýšlela 
jsem, že se sebou musím začít něco dělat, 
abych nevypadala jako koule. Do toho jsem 
musela začít dodržovat pitný i zdravý řád od p. 
doktora, protože se mi vyskytly ledvinové 
kameny. Zkoušela jsem různé diety z 
internetu, různé diety (vajíčkové, zeleninové 
apod.) přes hladovění, ale nikdy jsem u toho nevydržela dlouho a všechno se mi zase vrátilo zpět. Jednou jsem 
potkala po dlouhé době svojí známou, která zářila a byla jako proutek. Právě ona mi doporučila Svět zdraví a jsem 
za to teď moc ráda.

A tak jsem si dala do nového roku předsevzetí a hned v lednu jsem do Světa zdraví v Benešově zašla. Dnes je to 
půl roku, co se stravuji tak, jak jsem opravdu chtěla. Nejdřív jsem se nějakých diet bála, protože jsem opravdu byla 
zvyklá hodně na sladké. Ale po půl roce vím, že to není o žádné dietě, ale o tom, jak si to člověk srovná v hlavě, jak 
tu výzvu přijme a jak chce trávit společně s jídlem další svůj život. Díky Světu zdraví jsem naučila jíst pravidelně, pít 
pravidelně (aby mi ty kamínky vypluly) a hlavně už vím, co jím.

Tímto bych chtěla poděkovat paní Bc. Kláře Hesové, která mi dávala užitečné rady a měla nade mnou pevnou ruku. 
Díky jejím radám jsem lehčí a šťastnější. :) 

 Určitě bych doporučila Svět zdraví v Benešově a druhou pobočku Svět zdraví Kondice Příbram, kde má výživová 
poradkyně také působí, dalším a dalším lidem, kteří chtějí žít zdravěji a šťastněji :)

Bára Gregorová

Příbram - KONDICE 

Náměstí Arnošta z Pardubic 166, 
261 01 Příbram, tel.: 702 144 282
e-mail: kondice@svet-zdravi.cz

(vedlejší budova České spořitelny)
Svět zdraví PROLINIE Benešov
Hrázského 531, 256 01 Benešov
e-mail: prolinie@svet-zdravi.cz
tel.: 727 982 485
www.svet-zdravi.cz

Po předložení tohoto kupónu a objednání 
telefonicky nebo e-mailem na dané e-maily.Konzultace za 150 Kč!!! Od české vývojářské firmy 

Od české vývojářské firmy Play
ful games

- rozvíjí logické myšlení
- učí děti kreativitě 

Stáhněte svým dětem novou hru 
na chytrý mobil i tablet !!! 

www.playfulgames.net
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Super ceny, rychlá realizace !

 �remní identita, logotypy
 vizitky, poukázky, letáky
 časopisy, břožury, prospekty 

KOMPLEXNÍ KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁS A VAŠI FIRMU

Více na:    www.luciadesign.cz
Tel.: 724 136 556  E-mail: info.inzert@seznam.cz

 
 reklamní nápisy 
 bannery, PVC desky
 webové stránky

DOPORUČUJEME  
Banner blockout 650g 
+ očka po 0,5 m + podlepení a zpevnění krajů 

Velice kvalitní pevné provedení ! 

Vstupte do nového projektu s námi!

V�ejte!

NA NÁBOR 
INZERCE 

HLEDÁME SPOLEHLIVÉ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

JAROSLAV
HOŠEKt

731 596 338HOSEK@procnemy.cz

Vstupte do nového projektu s námi!

V�ejte!

NA NÁBOR 
INZERCE 

HLEDÁME SPOLEHLIVÉ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

JAROSLAV
HOŠEKt

731 596 338HOSEK@procnemy.cz

Vstupte do nového projektu s námi!

V�ejte!

HLEDÁME SPOLEHLIVÉ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

JAROSLAV
HOŠEKt

731 596 338HOSEK@procnemy.cz

NA NÁBOR 
INZERCE 

Lenka Šimáková DiS.Sedlecká 327

264 01 Sedlčany
Tel.: 777 015 945

Mail: lenkasimakova@seznam.cz

- LÉČEBNÝ TĚLOCVIK, 

  CVIČENÍ PROTI VADNÉMU 

  DRŽENÍ TĚLA, MOBILIZACE, 

  DORNOVA METODA ...

- MASÁŽE: KLASICKÁ, LÁVOVÉ 
                 KAMENY, BAMBUSOVÁ, 
                 BREUSSOVA, REFLEXNÍ, 
                 ANTISTRESOVÁ, 
                 ANTICELULITIDOVÁ ...

- FYZIKÁLNÍ TERAPIE: 
              ELEKTROLÉČBA, 
                 MAGNETOTERAPIE ...

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK:

Markéta Jíchová
Tel.: 720 425 614

Mail: marketa.jichova@gmail.cz

Na Vaši návštěvu se těší  odborně proškolené fyzioterapeutky s praxí !!!

NAŠE PÉČE PRO VAŠE ZDRAVÍ

REHABILITACE

Pizzeria Rialto, s.r.o.
Sokolovská 33
Praha 8 – Karlín
Stanice metra Florenc
Kontakt:
602 661 444
222 314 886
info@rialtopizza.cz                          
www.rialtopizza.cz

- typická italská jídla ze zcela čerstvých surovin 
- styl tradiční italské kuchyně
- čerstvě pražená káva z celého světa, vlastní vinotéka
- akce, oslavy, jubilea / kapacita 100 - 124 míst

Chcete inzerovat 
v časopisech Info inzert?

 Volejte 724 136 556
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Auto Michálek s.r.o.
Konopišťská 2356, Benešov

OJETÁ VOZIDLA SE ZÁRUKOU

Ojetá vozidla Citroën a Peugeot se zárukou
 Autobazar s výkup vozidel všech značek

 Autoservis vozidel všech značek
 Čištění interiérů 

 Příprava a zajištění STK
 Pneuservis

OJETÁ VOZIDLA SE ZÁRUKOU

Kontakt : tel.731 414 811 , e-mail : automichalek@email.cz
Provozní doba : po-pá 8.30-17.00 so 9.00-12.00

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VODOINSTALACE, PLYNOFIKACE,
TEPELNÁ ČERPADLA, SOLÁRNÍ SYSTÉMY, AUTOMATICKÉ KOTLE

5. emisní třída
dřevo, pelety, uhlí
ZDARMA vypracujeme
    žádost o kotlíkovou dotaci
kotel uvedeme do provozu
   a zajistíme záruční
   a pozáruční servis

   602 473 701                 602 473 702

 

intop.sedlcany@tiscali.cz
www.intop.sedlcany.cz

Automatický litinový kotel

Prodys






s poruchami chování 

se specifickými poruchami učení

dyslexie, dysortografie, dysgrafie...

s poruchami koncentrace pozornosti  

s hypoaktivitou a hyperaktivitou

diagnostika a nápravná cvičení pro děti 

s grafomotorickými obtížemi

s poruchami autistického spektra... 

 +420 603 147 161  
 s.drabova@prodys.cz

www.PRODYS.cz


