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AKCE: ZÁŘÍ 2018
charBIT ELAST G S40 DOPORUČUJEME 
natavitelný pás z modifi kovaného asfaltu s vložkou ze skelné tkaniny - velmi pevný - protiradonová ochrana

107,- Kč/m2

původní cena 133,70 Kč/m2

charFIX ELAST COOLna červený mix 
Za studena samolepící SBS modifi kovaná asfaltová krytina pro střechy zahradních domků, 
pergol, garážových stání apod. s min. sklonem střechy 11°.
Rychlá a jednoduchá pokládka.

149,- Kč/m2

původní cena 180,30 Kč/m2

ALP Penetral PARAMO - 9 kg
Osvědčená kvalita z Parama, penetrační lak na beton 

399,- Kč
původní cena 424,- Kč

Z nestandardů vybíráme:
charBIT HOBBY střešní šindel OBDÉLNÍK
černý, 3,0 m2/balení

80,- Kč/m2

charBIT HOBBY střešní šindel HEXAGONAL
hnědý; 3,5 m2/balení

80,- Kč/m2

Uvedené ceny jsou včetně DPH - platí do vyprodání zásob.

PODNIKOVÁ PRODEJNA - Čestice 169 (u kruhového objezdu)
Od dubna otevřeno: Po–Čt 7.00–17.00 • Pá 7.00–18.00
tel: 494 383 193, mobil: 774 170 343, e-mail: prodejna@charvat.cz      

V podnikové prodejně také: • vrchní natavitelné asfaltové pásy V60 S4 
FINAL - různá barevná provedení • natavitelné pásy z asfaltu modifi ko-
vaného SBS • samolepící asfaltové pásy • asfaltové izolační výrobky 
PARAMO (penetraly, gumoasfalty, refl exoly, lutexy) • hřebíky - lepeňáky
• NOVĚ PRODEJ PLYNU 2 kg a 10 kg • silný úklidový papír + zakrývací 
mikrotenová fólie za výhodné ceny • silný ALOBAL NA GRILOVÁNÍ 
• písek do fi ltrace • asfaltová obalovaná směs za studena • a ještě více…

Obec Bolehošť okres Rychnov nad Kněžnou

OBECNÍ HOSTINEC
  Bolehošť  čp. 30 

Obec Bolehošť vyhlašuje záměr 
o pronájmu Obecního hostince

Součástí zavedeného objektu je restaurace pro 50 osob,
letní zahrádka, kuchyň, skladové prostory,

sociální zařízení, chodba a sklep.

K dispozici je víceúčelový sál (s jevištěm a šatnou)
s kapacitou 300 osob, který je možné využívat
na společenské, hudební, divadelní, � remní,

rodinné i sportovní akce.

K využití jsou i salonky pro 20 nebo 50 osob.

Pronajmout lze i prostory k ubytování (4 pokoje).

Nabídku se záměrem na pronájem hostince předkládejte 
na OÚ v Bolehošti v termínu do 26. 9. 2018.

Více informací a podmínky k pronájmu jsou uvedeny 
na úřední desce obce.

  Tel.: 734 611 442, e-mail:  ou@bolehost.cz
 www.obecbolehost.cz

FLOBAL s.r.o., Nádražní 486, 51721 Týniště nad Orlicí
e-shop: www.plachty-folie.cz✦e-mail: info@flobal.cz
tel.: 494 372 632✦mobil: 739 306 559

JEZÍRKOVÉ
FOLIE
JEZÍRKOVÉ
FOLIE
www.plachty-folie.cz

✦SÍLA 0,5 mm
✦SÍLA 1,0 mm
✦SÍLA 1,5 mm
✦ zakázková výroba
✦ prověřená životnost 

materiálů
✦ krátké dodací 

lhůty
✦ výhodné ceny

Při osobním odběru sleva 8%
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www.plachty-folie.cz
✦ solární plachty

✦ krycí plachty

✦ podložky pod bazény

✦ krycí sítě na bazény

✦ zakázková 
výroba

✦ prověřená 
životnost materiálů

✦ krátké dodací 
lhůty

✦ výhodné ceny
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