
Obliba nakupování přes internet roste dlouhodobě a nyní to platí 

dvojnásob. Chcete-li koupit přes internet čerpadlo do studny nebo do vrtu 

a plánujete sestavu používat jako zdroj pro dodávku pitné vody, nakupujte 

u profesionálních prodejců. „Profesionální internetový prodejce musí být 

schopen zajistit odborné poradenství, téměř okamžitou dodávku, odbornou 

montáž a následný záruční i pozáruční servis. Na něm určitě trvejte. Například 

na našich stránkách Pumpa.cz nabízíme záruční i pozáruční servis 24 hodin 

denně a 365 dní v roce. Při objednávkách z internetu lze zboží buď zaslat 

přepravcem, nebo vyzvednout osobně v Brně nebo Praze,“ říká Martin Křapa 

ze společnosti Pumpa, a. s., která se od roku 1991 specializuje na prodej, 

servis a montáž čerpadel, čerpacích systémů, vodáren a jímek. 

Více na www.pumpa.cz
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ZAUJALO NÁS
v okolí domu

Společnost Hornbach defi novala čtyři aktuální interiérové styly pro 

jaro 2020: návrat k přírodě, návrat ke kořenům, hřejivá útulnost 

a lehkost bytí… Nás mezi nimi zaujala lehkost bytí alias Happy hours, 

protože tu podle nás teď potřebujeme ve svých domovech jako sůl. 

Tento styl charakterizuje světlo, čistota, zářivost, lehkost a dobrá 

nálada. Kombinace jemných barevných tónů vytváří atmosféru klidu 

a harmonie. Všechny designové prvky a samozřejmě i potřebný 

instalační materiál a nářadí seženete v Hornbachu. Barvy na stěny 

si můžete nechat namíchat v centru míchání barev tak, aby přesně 

odpovídaly vaší představě. Více na www.hornbach.cz

HAPPY HOURS – TAK 
POTŘEBNÁ LEHKOST BY TÍ

Baumit Quido kalkulátor je praktickým pomocníkem pro stanovení 

množství stavebního materiálu a jeho výsledné ceny. Funguje 

ve třech základních kategoriích produktů, a to Fasáda, Interiér 

a Exteriér včetně hrubé stavby. Každá kategorie nabízí další 

varianty odpovídajících produktových řad značky Baumit. Uživatel 

jednoduše zadává informace o výchozím stavu a ty ho vedou 

k výběru adekvátního systémového řešení. Předností kalkulátoru je 

i poradenství, např. při zateplení fasády na nestandardní povrchy, 

její obnově v důsledku mechanického nebo biologického napadení, 

stanovení množství zdicí malty na vyzdění hrubé stavby nebo aplikaci 

materiálů podporujících zdravé bydlení včetně revolučního systému 

IONIT atd. Výsledkem je komplexní cenový propočet se všemi 

požadovanými parametry včetně možnosti získání slev v široké síti 

spolupracujících stavebnin. Tento dokument lze poté vytisknout 

v souboru PDF. Více na www.baumitkalkulace.cz

Přírodní betonová dlažba se vyznačuje odolností, dlouhou životností a je 

často využívána ke zpevnění pochozích či pojezdových ploch zejména 

v exteriéru. Při výběru konkrétní dlažby je rozhodující nejen estetické 

hledisko, ale i míra zatížení zpevněné plochy. Pokud se již při plánování 

počítá s maximálním zatížením, je dobré sáhnout po pevné dlažbě, která 

snese pravidelný pojezd kamionů a nákladních vozů. Takové parametry 

splňují velkoformátové dlaždice MONUME XL od české fi rmy Presbeton 

v nadstandardních formátech 1 m x 1 m a 1 m x 0,5 m a tloušťce 12 cm. Díky 

speciální výrobní technologii mají výborné protiskluzové vlastnosti a jsou 

opatřeny povrchovou úpravou Protect System IN, která zamezuje pronikání 

vody do struktury dlažby a usnadňuje čištění. Více na www.presbeton.cz

DLAŽBA, KTERÁ VYDRŽÍ 
VŠECHNO

NECHTE SI TO SPOČÍTAT!
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