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JARNÍ 
AKCE

SPOLEHLIVÍ POMOCNÍCI 
PRO DOKONALOU ZAHRADU

HUSQVARNA 440
Univerzální farmá ská et zová pila pro r zné práce.
Výkon 1,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,5 kg.

HUSQVARNA 128R
Univerzální k ovino ez pro vaši krásnou zahradu.
Objem válce 28,0 cm³, výkon 0,8 kW, hmotnost bez p íslušenství 5,0 kg.

HUSQVARNA TC 130
Kompaktní zahradní traktor s výkonným motorem a pedálem 
ovládanou hydrostatickou p evodovkou. Snadné startování pomocí 
funkce automatického syti e.
Motor Briggs & Stratton, výkon 6,3 kW p i 2800 ot./min, ší ka sekání 77 cm, 
sb rný koš 200 l.

HUSQVARNA R 213C
Všestranný výkonný rider s hydrostatickou p evodovkou ovládanou 
pedálem. Široká škála p íslušenství pro využití po celý rok.
Motor Briggs & Stratton, výkon 6,7 kW p i 3000 ot./min, ší ka sekání 94 cm, 
hmotnost 229 kg.

HUSQVARNA
Automower® 220 AC

Tento model robotické seka ky je 
ur ený pro v tší plochy trávník . 

Je vybavený alarmem s PIN kódem 
a nastavuje se pomocí 

klávesnice a displeje.
Plocha: 1.800 m2 +/– 20 %

Sklon: až 35 % (19°) 

lenitost plochy: 
� � � � �

HUSQVARNA LC 356V
Robustní seka ka s velmi výkonným 
motorem se snadným startováním. 

T i metody sekání: sb r do koše, 
mul ování BioClip a bo ní výhoz.
Motor Honda, objem válce 160 cm³, 

ší ka sekání 56 cm, výška 
sekání 32–108 mm, 

objem koše 68 l.

Ak ní cena:

8 990 K
B žná cena: 9 750 K

Ak ní cena:

13 390 K
B žná cena: 14 190 K

Ak ní cena:

51 990 K
B žná cena: 55 990 K

Ak ní cena:

97 990 K
B žná cena: 103 990 K

Ak ní cena:

7 090 K
B žná cena: 7 590 K

Ak ní cena:

49 990 K
B žná cena: 53 990 K

Královéhradecká 698,
562 01 Ústí nad Orlicí

tel.: 465 523 779, 603 528 469
info@svarovani.cz, www.proprofi ky.cz

Lipovka 118 (areál ZD), 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 534 182, mobil: 608 884 625,

e-mail: rousavym@gmail.com,
www.sekacky.com

Nádražní 486
Týniště n./O.

Tel., fax:
494 372 632

mobil:
739 306 559
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

Mírové nám. 117
517 21 Týniště nad Orlicí 
tel.: +420 603 481 754, 494 542 402
email: info@sgtsro.cz 

 

www.sgtsro.cz

GARÁŽO
VÁ

 VRAT
A H

ÖRMANN

 OD
 19

.90
0K

č 

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

Rodinný dům novostavba Sol-
nice, užitná plocha 85m2 dis-
pozice 3+1, pozemek 800m2. 
Nedokončená dřevostavba 
vyžadující úpravy. 

Jedinečná cena 1.500.000,- Kč

Solnice - vilová čtvrť. Poze-
mek 770m2 kompletně zasí-
ťovaný - na pozemku: voda, 
plyn, elektřina a kanalizace. 
V blízkosti Škoda Kvasiny.

Cena 550.000,- Kč

Bytový dům Borohrádek. Je-
dinečná investiční příležitost 
- 4 bytové jednotky v cihlovém 
domě s pozemkem 2600m2, 
prostorná půda, kompletně pod-
sklepeno, rekonstrukce nutná. 
Vyjímečná cena 550.000,- Kč

Vamberk v centru. Rozsáhlý 
objekt k bydlení a podnikání, 
nebytové prostory v přízemí 
70m2, v patře dva byty, dvě 
garáže, kotelna a dílna. 

Cena 1.790.000,-

Rodinný dům Černíkovice, 
Velký rodinný dům 5+1 s men-
ším pozemkem, Novostavba 
- falešná roubenka, garáž, 
dílna, pergola, dětský koutek. 
Užitný prostor 125m2, úspor-
né vytápění, klidná lokalita v 
blízkosti Škoda auto Kvasiny. 
Vhodný i k pronajímání.
Jedinečná cena 1.700.000,- Kč

Ivestiční skupina 

vykupuje byty 1+1 

a 2+1 ve městech 

za účelem pronají-

mání. Platba 

v hotovosti. Dluhy 

a nájemníci nejsou 

překážkou. Prosím 

nabídněte!

Prodej bytu 2+kk
v Týništi n. O.,

byt se nachází v ulici Okružní, je 
po kompletní rekonstrukci

(nová okna, nová kuch. linka, 
vyzděné jádro s novou

koupelnou a WC).
Bližší info na tel. 777 554 484

(z realitky nevolejte)


