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Vážení čitatelia,  

vítame vás pri júlovom vydaní mesačníka SPRAVODAJ pre rok 2022. Vysoké letné teploty sa blížia a my veríme, že sa už 

nemôžete dočkať nezabudnuteľných zážitkov z dovoleniek. Aby sme vám boli nápomocní s vybavením pre vaše zážitky, 

pripravili sme si pre vás zaujímavú tému mesiaca týkajúcu sa  outdoorových aktivít.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VYBAVENIE PRE OUTDOOR 

Chystáte sa stráviť dovolenku na chate, v kempe alebo sa pripravujete na výlet do prírody? V takom prípade je dobré 

byť pripravený a vybavený. Toto heslo sme si v spoločnosti MEVA-SK vzali k srdcu a preto by sme vás chceli oboznámiť 

s našimi výrobkami, ktoré určite ocení každý cestovateľ, tramp aj chalupár. 

Myslíme na chalupárov aj chatárov 

Nielen na cestách, ale aj na chalupe určite využijete niektorý z našich varičov alebo grilov. Tieto výrobky sú navrhnuté s 

ohľadom na dostatočný výkon, ale aj na mobilitu. Variče sú ľahké a napriek tomu odolné. Stačí ich pripojiť k propán-

butánovej fľaši či kartuši a začať s prípravou pokrmu. 

Pre turistiku a camping 

Pri expedíciách a potulkách v horských oblastiach, kde je najbližšia civilizácia na hony vzdialená, určite naše výrobky 

využije každý dobrodruh. Pri dlhej túre každý z vás určite vyhladne. Je preto vhodné sa utáboriť a pripraviť si nejaký 

pokrm. Na tento účel určite využijete spoľahlivý a odolný propán-butánový varič. Nájdete u nás campingové variče na 

propán-bután rôznych veľkostí a výkonov. Na prípravu kávy alebo čaju si potom môžete k stanu pribaliť ľahký a 

kompaktný varič, vrátane vysoko odolného riadu. 

Premyslený design a vynikajúca efektivita 

Pre nás je outdoor a camping obľúbený spôsob ako tráviť 

voľný čas. Premyslenosť našich výrobkov a ich ľahké 

používanie vás určite neprekvapí. Navyše, je každý výrobok 

certifikovaný a musí byť testovaný a schválený 

akreditovanou skúšobňou. Teda, nielen bezchybná 

funkčnosť, ale aj bezpečnosť výrobku je pre nás 

samozrejmosťou. Dôležité je tiež spomenúť, že všetky 

prototypy nových výrobkov sú testované v praxi. Pri 

kontrole prototypu je sledovaná spotreba náplne, produkcia 

spalín a ďalšie aspekty. 
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E-mail: meva.sk@meva.eu 
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