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NA PRAMENY SPODNÍ VODY ø 150 mm
GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ min. 2000 l / 24 h.
V CENĚ OD 700 Kč za 1m JE ZAHRNUTO:
• vyhledání pramene • vyvrtání
• vypažení PVC - u (atest na pitnou vodu)
• čerpací zkouška • poradenský servis
NA POŽÁDÁNÍ DODÁME:
• kompletní rozvod vody až do domu

ODVEDENÍ DÍLA
„od A až do Z“

ŽÁDNÉ PLATBY
PŘEDEM

ZDARMA
veškerá doprava a zaměření

STAVÍME, OPRAVUJEME,
REKONSTRUUJEME, ZATEPLUJEME 

A OPRAVUJEME FASÁDY,
 MONTUJEME, VYRÁBÍME Z KOVU, 

OBRÁBÍME, PROJEKTUJEME

tel.: +420 777 941 000

www.ekosbrtnice.cz
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PROJEKCE
ZÁMEČNICTVÍE K O S

STROJNÍ OMÍTKY
MODERNÍ A RYCHLÁ TECHNOLOGIE 

PRO VAŠI STAVBU
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+420 777 941 000
+420 777 588 773

www.omitkystrojne.cz

K oblíbeným letním radovánkám 
většiny majitelů zahrad patří posezení 
při ohni spojené s opékáním či grilo-
váním. 

Nabídka grilů je v současnosti pestrá 
a vyhoví každé peněžence. Když vyne-
cháme elektrické grily, které se pojí 
především s přípravou jídla na kuchyň-
ském stole v domě či na terase, grilovat 
můžete na dřevěném uhlí (asi nejlev-
nější alternativa, ale příprava jídla trvá 
déle a gril je nutné po každém použití 
vyčistit) nebo na lávových kamenech 
ohřívaných plynem (používají se opa-
kovaně a jídlo se připraví rychleji a 
zdravěji, nemá však typické kouřové 
aroma). 

V zásadě si můžete vybrat přenosný 
nebo stabilní gril. I ten přenosný by 

však měl mít v zahradě stabilně urče-
né místo – ideálně v závětří, na dosta-
tečně velké zpevněné či travnaté ploše, 
nejlépe na takové, na níž se dá vytvořit 
i prostor pro přípravu a stolování. 

Podobná pravidla platí i pro otevřená 
ohniště, která můžete v případě potře-
by doplnit grilovacím roštem či sto-
janem, aby byly možnosti k přípravě 
vašich romantických letních večeří co 
nejširší. 

V zahradě si můžete vybudovat i 
celé grilovací centrum. V této souvis-
losti je zajímavá rozšiřující se nabídka 
zahradních krbů (na rozdíl od ohniště 
či grilu mají komín, často i spodní pří-
vod vzduchu, který zlepšuje hoření, a 
popelník; prostor ohniště by měl být 
obložen šamotovými cihlami).  -lm-

Jarní slunce svádí ke grilování


