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objednávky

www.flobal.cz

» Solární plachty
» Krycí plachty
» Krycí sítě
» Podložky

pod bazén
» Rolovací zařízení
» Bazénová chemie

» Fólie na fóliovníky
» Jezírkové fólie
» Geotextilie
» Agrofólie
» Stínící a krycí sítě
» Zahradní

fóliovníky
» Zakrytí pergol
» Kryty na nábytek

» Plachty
na přívěsné
vozíky

» Reklamní plachty
» Krycí plachty
» Dílenské závěsy
» Svařovací zástěny
» Obalové

materiály
» Plachty

na kontejnery
» Kryty na palety

e-shop - www.plachty-folie.cz

Bazénové
plachty a
příslušenství

Plachty
pro dům
a zahradu

Průmyslové
plachty

e-shope-shop

Fólie a plachty
rychle a levně
přímo od výrobce...

Bazénové
plachty a
příslušenství

Plachty
pro dům
a zahradu

Průmyslové
plachty

Fólie a plachty
rychle a levně
přímo od výrobce...

e-shop - www.plachty-folie.cz

RE/MAX 365, Mgr. Zdeněk Pilbauer, 776 705 551, zdenek.pilbauer@re-max.cz

Vyberte si z exkluzivních NOVINEK – nenajdete u žádné jiné realitní kanceláře

Zděná chata Rychnov n.K. Láně 
na vlastním pozemku 389m2, dvě míst-
nosti, vytápění krbem, elektřina. Na po-
zemku skleník, krb, pergola. 

Cena 398.000,- Kč

Byt 2+1 Dobruška 64m2 - Osobní 
vlastnictví, cihlový dům a jádro. Dům 
zateplený. Zvýšené přízemí. Velké 
světlé pokoje. Nové podlahy. Plastová 
okna.  Dva sklepy.

Cena 900.000,- Kč

Chata Pastviny, 50m od přehrady. 
Vlastní zahrada 350m2. Zdený objekt 
vhodný i na trvalé bydlení, dvě patra, tři 
menší ložnice, kuchyňka a pokoj, kou-
pelna se sprchou. udržovaná zahrada.

Cena 1.200.000,- Kč

Zděná chata Krňovice - Štěnkov, 
vhodné pro rybáře, Orlice 50m, lož-
nice, kuchyně, pokoj s krbem, velká 
terasa, Voda a elektřina vhodné 
i na trvalé bydlení. 

Cena 750.000,- Kč

Prodej chalupa Orlické hory Lichkov, 
velice zachovalý stav ihned obyva-
telná, menší pozemek. Tři ložnice, 
obývací pokoj kuchyňský kout. Voda, 
elektřina, vytápění na tuhá paliva.

 Cena 690.000,- Kč.

Moderní rodinný dům na jedinečném 
místě u řeky pod hradem Litice. Zděný 
objekt, tři ložnice, velký obývací pokoj 
se zimní zahradou, zděná garáž, letní 
byt, pergola. Velká moderní zahrada.  

Cena 2.900.000,- Kč

Atraktivní pozemek Rychnov n. K. 
Nová Sibiř 982m2, voda, kanalizace 
a elektřina na pozemku. Součástí 
prodeje i příjezdová cesta. Mírný jiho-
západní svah.

Cena 1.350.000,- Kč

Byt 2+1 Solnice, 56m2, Osobní vlastnic-
tví - cihlový dům, po kompletní rekon-
strukci, velká moderní koupelna, rohová 
vana, nové podlahy, nová kuchyňská lin-
ka, krbová kamna, velice nízké náklady.

Cena 1.100.000,- Kč

Automaticky pelety
ROJEK A BIO 25

Automaticky hnědé uhlí Ořech 2
nebo pelety ROJEK A 25

VYNIKAJÍCÍ POMĚR
PARAMETRŮ A CENY
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