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Krabiãková dieta
Vá‰ zdrav˘ Ïivotní styl nechte na nás!

NedrÏte drastickou dietu, stravujte se
zdravû a pfiitom hubnûte.

Pod vedením nutriãního poradce vám
pfiipravíme 5-6 ãerstv˘ch jídel dennû.

Rozvoz jídel aÏ k vám.
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V roce 2007 se spoleãnost transformo-
vala do holdingové struktury a vznikla
skupina DEK. Aktivity spojené s v˘robou
specializovan˘ch stavebních materiálÛ
a poskytováním sluÏeb, stejnû jako ob-
chodní ãinnost na Slovensku, byly vyãle-
nûny do samostatn˘ch spoleãností.

DEK v souãasnosti provozuje více jak
60 prodejních skladÛ stavebního materiálu

na území âeské a Slovenské republiky.
Zamûfiuje se na vysokou odbornost ve v˘-
bûru optimálních stavebních materiálÛ,
jejich správnou aplikaci a poskytuje ‰piã-
kov˘ servis pfii jejich dodávce. Letos v lé-
tû otevfiela spoleãnost DEKTRADE a.s.
svoji poboãku i v Blansku. Dne 3. záfií 2013
zde probûhl Den otevfien˘ch dvefií, kde mû-
li aÏ do odpoledních hodin náv‰tûvníci

moÏnost si kompletnû prohlédnout sklad
i prodejní prostory a kdo mûl zájem, mohl
vyuÏít i moÏnosti zv˘hodnûného nákupu.
Cel˘ den se nesl v pfiátelské atmosféfie, by-
lo nachystané obãerstvení a nechybûly sou-
tûÏe o vûcné ceny …

V blanenské poboãce pracuje celkem
7 lidí, ktefií zabezpeãují bezproblémov˘
provoz a jsou zde pro své zákazníky,

kdy jim nejen prodají, ale i dobfie a pro-
fesionálnû poradí. Otevfieno je zde
v zimním období od pondûlí do pátku od
7.00 do 16.00 hodin. Více informací je
moÏné dostat na tel.: +420 510 003 011, 
+420 733 168 410 nebo na www.dektrade.cz.
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DEKTRADE je uÏ i v Blansku

Poboãka Blansko. Prodejna.Kde nás najdete.

Spoleãnost DEKTRADE a.s. byla zaloÏena v Praze roku 1993. V prvních letech po zaloÏení se ve spolupráci s expertní a znaleckou
kanceláfií KUTNAR - izolace staveb, soustfiedila na distribuci a poradenství v oblasti stavebních izolací. Sortiment a zábûr ãinností se
bûhem let roz‰ifioval a DEKTRADE se postupnû stal nejvût‰ím dodavatelem stavebních materiálÛ a respektovan˘ specialista v oboru
stfiech, fasád a izolací v âeské a Slovenské republice.
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Provádíme servis, lak˘rnické a klempífiské práce v‰ech znaãek automobilÛ.

NEW Transit CustomNEW Transit Custom
motor: 

2,2 TDCi 100PS, 6st. man.
cena: 

od 389.900 Kã bez DPH


