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SKUPINA  JOLA PRICHÁDZA!

16 rokov – 3 krajiny – 41 obchodov – 12 tovarových oblastí – 500.000 kupujúcich
Čísla a to, čo ukrývajú:
Jeden výnimočný, úspešný príbeh, zaujímavý sortiment a cenová politika!

Jedna spoločnosť, ktorá si získala srdcia ľudí!

PORADENSTVO – TVORBA CENOVÝCH PONÚK– ZAMERANIE– VÝROBA – MONTÁŽ

Kontakt na odborníka, 
ktorý je k Vám najbližšie:

41
obchodov v 3 krajinách

2 

www. .skdvereoknabratislava

www. .skinterierdverebratislava

www. .skparketbratislava

www. .skgarazovabranabratislava

www. .skzatepleniebratislava

    

  

výrobné prevádzky
16

rokov skúseností

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU!

JOLA SLOVAKIA 
na sociálnych 
sieťach!

Skupina JOLA: 

943 01 Štúrovo Slovakia,
Bocskaiho rad 1169/1

Telefón: +421 948 320 510

Email: sturovo@jolaslovakia.sk

040 18 Košice,
Ukrajinská 58.

Telefón: +421 910 722 011

Email: kosice@jolaslovakia.sk



PLOTOVÉ BRÁNY

Drevené a plastové okná bezpochyby patria medzi vlajkové lode 
stavebného priemyslu - nie je to inak ani u nás!

Naše drevené okná sa vyrábajú z kvalitného borovicového dreva a 
zabezpečujú rovnako široké technické možnosti ako plastové, ktoré 

sú na trhu jednoznačne najobľúbenejšie. Dvoj a trojvrstvové 
presklenie v rôznych prevedeniach, v štandardných alebo atypických 

rozmeroch sú dostupné nielen v bielej farbe...!

Najlepšiu cenu nájdete u nás! V prípade cenovej ponuky s rovnakými 
technickými parametrami Vám GARANTUJEME najnižšiu cenu! 

OKNÁ

„Prinášame d
o Vášho život

a svetlo...”

Či sa už vraciate domov Vy, alebo k Vám prichádza návšteva, 
dôležitý je prvý dojem!

Jedným z našich najakcentovanejších okruhov výrobkov sú 
práve vchodové dvere, vrámci ktorých ponúkame širokú škálu 
plastových, drevených, oceľových a hliníkových dverí. Pri ich 

výbere samozrejme prihliadame na Vaše možnosti a 
technické očakávania.

Ponúkame obrovské množstvo farebných a  presklievacích 
možností, technických vlastností - rovnako do exteriéru aj 

interiéru. Jedno majú však všetky spoločné - dostanete 
najlepšiu kvalitu za bezkonkurenčnú cenu. 

VCHODOVÉ DVERE
„Prvý dojem..."

Najobľúbenejší sortiment sieťok proti hmyzu a vonkajších 
roliet si vyrábame sami vo vlastnej výrobe. 

Tieto ručne alebo motoricky ovládané prevedenia máme v 
ponuke za najlepšiu cenu!

V ponuke nájdete aj čoraz obľúbenejšie tieniace prvky ako 
žalúzie, markízy, tieniace siete, tieniace prvky zimných 

záhrad, rolety, pruhované rolety, vertikálne žalúzie.

 VONKAJŠIE ROLETY, 
TIENIACA TECHNIKA

„Len jeden po
hyb a je pok

oj...”

Popri garážových bránach sa postupne rozvíja aj táto 
oblasť nášho pôsobenia. Na základe skúseností 

získaných v sortimente garážových brán vyvíjame 
oblasť posuvných a dvojkrídlových plotových brán.

„Ozdoba dvora
…“

Dnešné technológie umožňujú v oblasti podláh a parkiet 
riešenia pre tých, ktorí obľubujú neštandardné materiály a majú 
špeciálne požiadavky. 

Bambusové a korkové podlahy a tiež masívne drevené podlahy 
sa vyznačujú nadštandardnou kvalitou a vizážou. Naše 
vinylové podlahy sú dokonale vhodné do mokrých priestorov a 
WPC dosky sa môžu stať trvanlivou ozdobou Vašich terás a 
vonkajších priestorov.

OSTATNÉ PARKETY 
A PODLAHY

„Zaujímavé z
ážitky a pre

vedenia...”

Ako to už každý staviteľ vie:  funkcia 
fasádneho a soklového zateplenia netrvá len 
od novembra do marca ale celý rok!

K tomu ponúkame kompletné tepelno - 
izolačné systémy vrátane doplnkov a to 
samozrejme s odborným poradenstvom a 
realizačným tímom.

V našej ponuke nájdete kompletné systémy, 
kovania, základové farby, profily, lepidlá!

TEPELNÉ IZOLÁCIE

„Vonku aj vo 
vnútri, v lete

 aj v zime...”

Nie náhodou sú podlahy za naše 15- ročné pôsobenie na 
trhu najobľúbenejším produktom. 

Ponúkame 7-8-10 mm podlahy nemeckých a rakúskych 
výrobcov v špičkovej kvalite, s možnosťou výberu z 
niekoľko 100-viek dekorov vrátane soklových líšt, 
podkladových materiálov a doplnkov. 

Dodávame len najvyššiu kvalitu a to za najlepšiu cenu!

Opierame sa o viac ako 1.000.000 m2 skúseností!

LAMINÁTOVÉ PODLAHY

„Zá(kladné) 
riešenie...”

Zavítali ste do obchodu s najväčším výberom interiérových dverí, 
môžete si vybrať z 15 000 druhových prevedení!

V našej ponuke nenájdete len cenovo najpriaznivejšie dvere, ale 
môžete u nás urobiť dokonalé rozhodnutie aj z hľadiska 
konštrukčného a estetického. Samozrejme nájdete u nás aj fóliované 
dvere, plné aj presklené, s dekorovou aj kovovou intarziou. 

Tiež nájdete u nás povrch dverí s 3D efektom vláken, celosklenené, 
posuvné, harmonikové, falcové, bezfalcové a to všetko so širokou 
škálou doplnkov. 

INTERIÉROVÉ DVERE

„Oddeľuje a z
ároveň spája.

..”

Vonkajšie a vnútorné parapety sú podobné výzorovo aj v 
použitých materiáloch. 

Ich funkcia nie je zanedbateľná: chránia vonkajšiu aj 
vnútornú stenu pod oknom, sú ľahko očistiteľné, esteticky 
vzhľadné. 

Okrem plastových parapiet z vlastnej výroby za 
bezkonkurenčnú cenu sú k dispozícii aj hliníkové alebo 
kameninové. Týmto Vám vieme zabezpečiť široké možnosti 
interiérovej tvorby Vášho bytu! 

PARAPETY 
„Dôrazný dopl

nok…“

Sú prípady, kedy je rozmer rozhodujúci!

Garážové brány (za pomoci niekoľko nezanedbateľných 
technických inovácií) vieme vyrobiť aj v „priemyselných" 
rozmeroch. Takto vieme uspokojiť dopyty výrobných hál 
a priemyselných budov - či sa už jedná o sektorové, 
roletové, rýchlobežné brány nevynímajúc ani závory.

PRIEMYSELNÉ BRÁNY 
„Profesionálne

 riešenia...”

V dnešnej dobe je sortiment garážových brán dostupný pre 
každého vďaka širokým technickým a estetickým možnostiam!

V našej ponuke nájdete garážové brány najvyššej kvality vlastnej 
výroby. S motorickým alebo ručným otváraním, sekciové 

(GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY!), jednoduché a finančne 
priaznivejšie výklopné brány, alebo tiež roletové brány vlastnej 

výroby, ktoré vyžadujú menší priestor. 

K tomu všetkému zabezpečujeme dôkladnú a širokú technickú 
základňu vo forme doplnkov, farebných možností, 

technologických riešení!

GARÁŽOVÉ BRÁNY

„Aj garáž je 
súčasťou dom

ova...”

Pre tých, ktorí obľubujú tradičné riešenia a prírodné materiály 
odporúčame drevené plávajúce podlahy, ktoré skrývajú v sebe 

riešenie pre niekoľko generácií, keďže sú obnoviteľné a lakovateľné. 

Aj v tomto prípade nájdete u nás široký výber, vrátane doplnkov. 
Samozrejme aj najlepších odborníkov - podlahárov nájdete u nás, 

čím si zabezpečíte aby vysoko kvalitná podlaha bola skutočne 
zárukou „tepla domova" po niekoľko desaťročí.

DREVENÉ PLÁVAJÚCE 
PODLAHY
„Teplo domova

…“

DOPRAVAZAMERANIE MONTÁŽ

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU


