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Na návštěvě v roubence

vyhlašuje celoroční 
čtenářskou anketuČasopis

Dřevostavba roku 2020
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set vestavných spotřebičů GoreNJe (indukční varná 
deska It640bCsC, vestavná trouba bo747a33XG, 
kombinovaná chladnička Nrk6192MX4,  
plně integrovaná myčka nádobí  
Gv64161) v hodnotě  

45 960 kč.

Dětský domeček 
kaJuta – originální 
stavba z biodesek 
NoVaTop a KVH 
sloupků doplněná 
autorskou kresbou – 
zevnitř i zvenku.

Nanočistička vzduchu Nanoaircleaner 
wood s prokazatelnou účinností při 
čistění vzduchu v interiéru vyráběnou 
z masivního dřeva hodnotě 13 200 Kč.
www.retap.cz 

paleta základních tašek kM beta 
s novou povrchovou úpravou pRiMa dle 
výběru ze čtyř základních barev (cihlová, 
višňová, hnědá, černá) v hodnotě 10 600 Kč.
www.kmbeta.cz

www.gorenje.cz

keramické obklady 
rako dle vlastního 
výběru včetně 
grafického návrhu 
od společnosti 
LassELsBERGER 
v hodnotě 20 000 Kč.
www.rako.cz 
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V každém vydání časopisu vám formou redakčních návštěv představujeme několik 

různých domů na bázi dřeva. Vyberte si mezi nimi svého favorita a dejte mu svůj hlas. 

Dům, který získá v jednom kole (od jednoho vydání časopisu sruby&roubenky k druhému) 

nejvíce hlasů, se stane semifinalistou a postoupí do závěrečného hlasování. V něm  

se mezi čtyřmi semifinalisty rozhodne, který dům se stane Dřevostavbou roku 2020.  

Všichni hlasující budou zařazeni do závěrečného losování o hodnotné výhry.

Hlasujte a vyhrajte na www.drevostavbaroku.cz

Partnerem ankety 
Dřevostavba roku 2020 je 
společnost abF, pořadatel 
veletrhu For WooD.

1. kolo hlasováNí 
probíhá do 19. 4. 2020. 
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kachlový přímotop na nožičkách 
z ručně vyráběných kachlí vzoru 
Chrpa barvy slonová 
kost v hodnotě  
11 132 Kč.
www.retap.cz

venkovní markýza Bohemiaflex Cs 
pro zastínění terasy nebo balkónu. 
poukázka na slevu 10 000 Kč. 
www.bohemiaflex.cz

blower Door test – 
zkontrolování těsnosti 
budovy nezávislou 
certifikační institucí 
s přístrojem poslední 
generace ověřující 
celistvost vzduchotěsnicí 
vrstvy v hodnotě 10 000 Kč 
(včetně dopravy). 
www.drevarskyustav.cz

Závěsná houpačka Dimenza 
s polstrováním z béžového 
vodoodpudivého polyesteru 
v hodnotě 10 000 Kč. 
www.dimenza.cz 

Impregnační přípravky bochemit na 
ošetření dřeva proti dřevokazným houbám, 
hmyzu a plísním dle vlastního výběru 
a kompaktní benzínová pila stihl Ms 170,  
balíček v hodnotě 10 000 Kč.
www.bochemie.cz

Profesionální rakouské 
barvy aDler pro 
povrchovou úpravu dřeva 
v hodnotě 10 000 Kč.
www.adlercesko.cz

HLASUJTE
hodnotné výhryVYHRAJ TE
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tříkolové odrážedlo rePello 
pro nejmenší děti – Model 
s v hodnotě 2690 Kč. 
www.repello.cz/model-s/




