Firemná prezentácia

Spolahlivé debnenie
a bezpecné lesenie
pre vasu stavbu

Stavebná sezóna sa rozbieha a jedným z prvých materiálov, potrebných
na stavbu je debnenie a lešenie. Spoločnosť Tebau na skvalitnenie svojich
služieb zákazníkom spúšťa nové internetové stránky venované spomínaným
materiálom. Stránky www.lesenie.sk a www.debnenie.sk ponúkajú jednoduchú
a efektívnu orientáciu v sortimente, poskytujú základné informácie o cenách
prenájmu debnenia, lešenia a predstavujú stavby, na ktorých sa to-ktoré debennie alebo lešenie použilo.
Svoje informácie nájdu aj stavitelia – budúci majitelia rodinných domov.
Najmenšie debnenie Takko a debnenie stredných rozmerov Rasto sú ako šité
na budovanie rodinných domov. Na realizáciu stropov je vhodný moderný
drevený nosníkový systém Hünneflex. Univerzálne lešenie Bosta je vhodné
na každú stavbu. Na pomocné a dokončovacie práce je vynikajúce pojazdné
lešenie Eurostandard, ktoré je k dispozícii v rôznych rozmeroch a výškach až
do stavebnej výšky 12 metrov. Pracovná plocha pojazdného lešenia je 2 x 1,2
m. Všetky lešenia zodpovedajú príslušným normám, sú bezpečné, spoľahlivé
a manipulácia s nimi je veľmi jednoduchá.
Tebau spolu s prenájmom lešenia a debnenia poskytuje aj ďalšie služby
– dovoz na stavbu a dohľad pri nasadení lešenia a debnenia na stavbe. Nevyhnutnou súčasťou každej betonáže je zabudovanie výstuhových, tesniacich
a dištančných prvkov, ktoré Tebau taktiež dodáva. Okrem toho ponúka na
prenájom aj vibračnú, hladiacu a hutniacu techniku na zhutnenie monolitického
betónu a urovnanie betónových plôch. Navštívte www.debnenie.sk
a www.lesenie.sk a vyberte si spoľahlivé materiály pre vašu stavbu. Viac na
www.tebau.sk.

BÝVAJTE POD A
SVOJICH PREDSTÁV
Asi sa medzi nami už len ažko nájde niekto, kto by nesníval
o svojom vlastnom bývaní – i v meste, na vidieku, v inžiaku, alebo
v rodinnom dome so záhradou. Tí, ktorým sa už tento sen splnil, majú
pre zmenu možno iné predstavy – premýš ajú nad krajšou kuchynskou linkou, modernejším nábytkom, luxusnejším zariadením i
elektronikou. o však majú oba sny spolo né, je nan ná náro nos .

Tak kúpa nehnute nosti, ako aj jej rekonštrukcia si vyžaduje vynaloženie nemalých nan ných prostriedkov. Práve na tento ú el ponúkajú
banky úverové produkty, ktoré sú hlavným nan ným nástrojom
pre udí riešiacich otázku svojho bývania. Jedným z nich je aj nový
spotrebný úver na bývanie od SOB. Je ur ený všetkým, ktorí plánujú rekonštrukciu i modernizáciu svojho domu alebo bytu, výmenu
starého nábytku za novší i vybavenie domácnosti novými elektrospotrebi mi. Spotrebným úverom môžete dokonca nan ne pokry aj
investíciu do stavebného pozemku, chaty, chalupy i garáže, a to bez
toho, aby ste zakladali nehnute nos i potrebovali ru ite a.
Priložte ruku k majstrovskému dielu
V aka novému úveru na bývanie od SOB, šitému na mieru pod a
vašich potrieb, si aj vy sami dokážete urobi zo svojho bývania majstrovské dielo. Sta í, ak si poviete, ko ko pe azí potrebujete, ktorý
de v mesiaci chcete pôži ku spláca a najmä, v akej výške chcete ma
mesa nú splátku. Prostredníctvom nového úveru na bývanie si môžete poži a až 25 000 € bez akania, bez ru ite a i zakladania nehnute nosti, pri om splátky sa dajú rozloži až na obdobie 10 rokov.
Finan né prostriedky môžete následne využi nielen na bývanie, ale
napr. aj na kúpu auta i iného spotrebného tovaru.
Myslite aj na „plán B“
V sú asnosti už nie je výnimo né, že lovek príde o prácu takmer
zo d a na de . Rovnako sa môžu sta aj vážne nehody i ochorenia,
žia , aj s tragickými koncami. Rôzne nepredvídate né životné udalosti dokážu negatívne ovplyvni schopnos spláca to, o ste si od
niekoho poži ali. Podobne je to aj s úvermi od banky. Môžete si ich
však poisti . Význam poistenia úveru oceníte najmä vtedy, ak stratíte
zamestnanie, zostanete dlhodobo práceneschopnými, invalidnými,
príp. dôjde k úmrtiu. V takejto situácii platí za vás úver banke priamo
pois ov a.
Viac informácií o nových spotrebných úveroch na bývanie získate
v ktorejko vek pobo ke SOB alebo na www.csob.sk.
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