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Tienenie pre náročných 
Začiatkom júna spustila spoločnosť K-system novú 
webovú stránku www.luxusnetienenie.sk. Zároveň 
tým obohatila svoju ponuku o nové služby – môžete 
tak získať funkčné a dekoratívne interiérové tienenie 
podľa návrhu kreatívneho dizajnéra, s použitím 
originálnych prvkov rešpektujúcich aktuálne trendy. 
Zaujímavou novinkou je tiež možnosť získať užitočné 
rady od odborníka v oblasti feng-šuej. Na novej stránke 
nájdete nielen informácie z oblasti módnych trendov 
tienenia, ale aj články, ktoré sa zaoberajú moderným 
bývaním či úsporou energie, informácie o high-tech 
materiáloch alebo o vplyve farieb na ľudské zmysly. 
Čo je však dôležité, všetky prezentované produkty si 
môžete osobne vyskúšať v štúdiách tieniacej techniky 
v Bratislave a v Žiari nad Hronom.
Viac informácií na www.luxusnetienenie.sk  
alebo na www.ksystem.sk

Rekonštrukcia na úver 
Ak váš byt či dom potrebuje rekonštrukciu a vy 
nemáte nasporené, môžete si požičať – ponuka je 
pestrá, vybrať sa dá z hypoték aj spotrebných úverov. 
Na menšie zmeny, napríklad na vymaľovanie či 
kúpu nábytku aktuálne ponúka Slovenská sporiteľňa 
spotrebný úver už od 500 € so splátkami od 10 € 
mesačne. Na väčšie úpravy si môžete požičať až 
24 tisíc € bez ručiteľa. Výška úrokovej sadzby 
spotrebného úveru pritom zostane rovnaká počas 

celého obdobia splácania. Výhodou je, že v Slovenskej sporiteľni môžu takýto úver na 
počkanie získať aj noví klienti. Ak potrebujete na rekonštrukciu viac ako 7 000 € a viete 
ich zabezpečiť nehnuteľnosťou, môžete požiadať o úver na bývanie alebo o hypotekárny 
úver pre mladých. Mladým, ktorí si zatiaľ nemôžu dovoliť vysoké splátky, Slovenská 
sporiteľňa umožní spočiatku splácať nižšie sumy, ktoré sa neskôr zvýšia. Vďaka tomu 
môžu získať vyšší úver, ako pri splácaní bežným spôsobom. 
www.slsp.sk

Nábytok s dušou
Ak vás láka nábytok voňajúci zašlými časmi, morskou soľou a vetrom, poobzerajte 
sa v ponuke spoločnosti Ermar. Špecializuje na totiž na interiérové zariadenie 
zhotovené z materiálov, ktoré pochádzajú zo starých mlynov, chalúp či stodôl, 
ale aj trupov lodí, mól a naplavenín. Snažia sa pritom zachovať patinu a dušu 
pôvodného materiálu a len minimálne zasahovať do jeho štruktúry. Showroom 
v Bánovciach nad Bebravou práve rozšírili na 500 m2 a v blízkej budúcnosti ho 
plánujú zväčšiť až na 1 000 m2 krytej a 3 000 m2 vonkajšej plochy, kde si budete 
môcť pozrieť nábytok a doplnky z celého sveta, rozdelené do niekoľkých sekcií. 
Ak to pravé nenájdete ani v katalógoch, vyrobia vám nábytok na mieru, prípadne 
zariadia na mieru celý interiér či exteriér – od zamerania cez návrh až po realizáciu.
www.ermar.sk

Kúpeľňové 
inšpirácie 
na 1 000 m2

Ak si práve zariaďujete kúpeľňu alebo sa 
na to v blízkej budúcnosti chystáte, určite 
sa príďte inšpirovať do novootvoreného 
Kúpeľňového centra Ravak, jediného 
showroomu obľúbeného českého výrobcu 
na Slovensku. Na ploche 1 000 m2 tu 
nájdete kompletnú ponuku kúpeľňového 
vybavenia a doplnkov, od populárnych stálic 
až po tohtoročne novinky. Nové kúpeľňové 
centrum však ponúka nielen celý sortiment 
najväčšieho výrobcu zariadenia do kúpeľní 
v strednej a východnej Európe, ale aj odborné 
poradenstvo, ktoré vám poskytnú vyškolení 
pracovníci s niekoľkoročnou praxou.

K tohtoročným novinkám, ktoré si môžete dôkladne pozrieť 
v novom kúpeľňovom centre, patrí okrem inovovaného variantu 
obľúbenej vane Rosa aj elegantná séria Evolution. Produkty 
značky Ravak dopĺňajú obklady a dlažby od renomovaného 
španielskeho výrobcu Keraben.


