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Najljubši zimski šport mi je
deskanje na snegu, da v
svoje življenje vnesem
kanček adrenalina in drznosti.
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Pon: Avto & IT

Advent

Največji koledar na svetu

Tor: Denar & Kariera

Danes

nuša šenk, manekenka, v l&Z

Čet: Lepota & Zdravje

Pet: Ljubezen & Družina

Drsajte 365 dni na leto

Avstrijska prestolnica žari v
svoji praznični okrašenosti.

Hala Tivoli

Prihajajo
Gregorian

FIDASPORTS

Novost v Sloveniji.
Premično drsališče,
ki za delovanje ne
potrebuje ne vode
ne elektrike, le ravno, trdno podlago.
>>

Po svetu so Gregorian prodali
prek štiri milijone plošč.

Ljubljana. V Halo Tivoli 10. decembra prihaja
edinstvena skupina Gregorian. Nemška svetovno
znana skupina pod vodstvom Franka Petersona
bo na slovenskih tleh nastopila prvič. Gregorian ni
klasičen pevski zbor, nastopa v meniških kostumih in ima spektakularne
šove. Cene vstopnic, ki so
že v prodaji, se gibljejo od
29 do 34 evrov.
K. Š.



Brez stroškov elektrike

Trimesečni najem tovrstnega drsališča v velikosti 200
kvadratnih metrov zdaj stane približno 25 tisoč evrov,
za prihodnje leto pa pri podjetju napovedujejo, da se bo
cena znižala pod 20 tisoč
evrov. “Naša prednost je tudi ta, da ni stroškov elektrike, ki pri klasičnih mobilnih drsališčih znašajo okoli
1.200 evrov na mesec,” pravi
Stopar in dodaja, da si lahko
drsališče tudi kupite in sestavite po meri.

katja štingl

Drsanje. “Drsališča znamke
FIDAice so odgovor na grozeče podnebne spremembe, saj omogočajo drsanje v
vseh letnih časih, ne glede na
vremenske razmere, brez visokih stroškov vzdrževanja,
vode in elektrike. Postaviti
jih je mogoče tako na prosto

24dejstva

Poskusite tudi vi
Uradna predstavitev. V petek, 4. decembra, ob 13. uri
bo v dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču uradna predstavitev blagovne
znamke Fida; drsališče boste tedaj lahko preizkusili.

Nad novim
drsališčem
je navdušen
tudi ambasador podjetja
Fidasports in
član slovenske hokejske
reprezentance
Marcel
Rodman.

Matjaž Stopar, direktor
podjetja Fidasports

kot sredi pisarne ali garaže,”
pojasnjuje Matjaž Stopar, direktor podjetja Fidasports, ki
je na slovenski trg uvedel tudi
novo blagovno znamko Fida.

Drsališča
znamke FIDAice so
izdelana iz
stoodstotno
razgradljivih
materialov in
so slovenskega izvora.

Kaj pravi konkurenca?

TOMO JESENIČNIK

Dunaj. Na dunajski mestni hiši se je včeraj odprlo prvo okno največjega adventnega koledarja
na svetu. Vsak dan se bo
v novem oknu na neogotski stavbi, v kateri imata
poleg župana sedež tudi
deželna vlada in deželni
zbor, prikazalo drugo originalno delo modernih
avstrijskih avtorjev. K. Š.

Drsnost je le
5–10 odstotkov slabša kot
na naravnem
ledu.

Kolikšne so cene najema premičnega drsališča, smo se
pozanimali tudi pri podjetju
Lucky Luka, največjem ponudniku tovrstnih drsališč
pri nas. “Naša drsališča imajo majhno porabo energije,
cena najema za en mesec je
približno 20 tisoč, za tri mesece pa okoli 25 tisoč evrov,”
so dejali pri Lucky Luku.
katja.stingl@zurnal24.si

