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Easy, Universal 
nebo Expert
Perfektní PříklePové vrtačky Pro každého

SpáNEk 
jako v bavlnce

Revoluční a velmi luxusní matrace Ester se postará o váš klidný spá-
nek. Jádro matrace tvoří studená pěna dvou rozdílných objemových 
hmotností a nosné vrstvy matrace jsou tvořeny kombinací rozdílných 
tuhostí viskoelastických pěn. 

více na www.drevocal.cz

Výrobce pórobetonu Ytong není jen lídrem ve  vý-
stavbě energeticky úsporných a  nízkoenergetických 
domů, ale i na poli domácích rekonstrukcí. Sortiment 
Ytong letos obohatí jedinečná novinka, která vnese 
do vašich domovů kreativní oblé tvary.
Masivní oblouková tvárnice Ytong je nejzajímavějším 
přírůstkem v sortimentu pórobetonu Ytong určeném 
pro rekonstrukce. Ocení ji každý, kdo sází na kreativní 
řešení interiéru. Tvárnice Ytong jsou známé tím, že se 
velmi snadno tvarují a vytvořit z nich oblou stěnu není 
problém, přesto nové obloukovky dovolí výrazné zrych-
lení stavebních prací, minimální bude i množství odpa-
du. Tento benefit ocení každý, kdo potřebuje, aby do-
mácnost zůstala v průběhu rekonstrukce plně funkční.  

Obloukové tvárnice budou dostupné v  tloušťce 100 mm a  výšce 249 mm 
ve dvou variantách o rozdílném poloměru 500 mm a 900 mm. Možnosti jejich 
použití jsou neomezené. Zděním z obloukových tvárnic Ytong doma snadno 
postavíte třeba kulatý nebo spirálovitý sprchový kout, individuálně řešený ve-
stavěný nábytek, zakulacenou obezdívku, oblou příčku či originální podezdívku 
kachlových kamen. 

více informací na www.ytong.cz

Příklepové vrtačky nové gene-
race Compact od firmy 
Bosch přesvědčí 
vysokým
výkonem a nej-
modernější technikou. 
Díky ergonomickému designu 
Compact jsou pohodlné 
a bezpečně ovladatelné při 
vrtání s příklepem, bez příklepu 
i při šroubování. S novou ge-
nerací Compact nabízí Bosch 
nářadí vhodné pro každého 
uživatele od naprostého laika 
po profesionála. S mikrofil-
tračním systémem, kterým 
jsou vybaveny řady Easy, 
Universal i Expert, lze pracovat  
zcela bezprašně.

více informací na WWW.BoSCh-do-It.CZ

Nová tvárnice 
pro milovníky oblých tvarů

Víte, že…
známé produkty Balakom na ošetření dřeva nyní patří pod značku LU-
XOL? Vybírat můžete z deseti produktů Luxol dodávaných v obalech 
nového designu. V portfoliu značky jsou nyní nejen lazury, ale také 
laky a barvy na dřevo. Názorná fotografie na každé plechovce a nové 
originální piktogramy jasně napovědí, pro jaký typ dřevěného povrchu 
je nátěr určen. Volba správného produktu tak bude mnohem snazší, 
rychlejší a přehlednější.


