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•	Bádogos-, ácsmunka, tetőfedés, kúp-
kikenés,	 széldeszkázás,	 cserepes-lemeze-
lés,	 trapézlemezelés,	 ereszcsatornázás,	
tetőjavítás,	cseréplécezés,	tetőtéri	hőszige-
telés,	 anyagbeszerzéssel	 ingyenes	 kiszál-
lással.	06-70/257-8945

•	Ács-, tetőfedő, bádogosmunkát válla-
lunk	 A-Z-ig.	 Ingyenes	 helyszíni	 felmérés.	
06-30/760-5814

•	Szobafestést kedvező áron vállalok.	
30/727-08-28.

Ács-, tetőfedő-, bádogosmunkát vál-
lalunk. Tetőépítés, újítás, javítás, 
kúpcserép kikenés, ereszcsator-
narendszer-újítás, -javítás. Tetőfedő, 
bádogos, tetőáthajtás, tetőpala-javí-
tás, verébdeszkázás, lécátpakolás, 
cserépjavítás (kerámia cserép: 
Bramac, Tondach, Terra, stb.), Lindab 
lemeztető (Lindab lemez: Lindab, 
Bilka, stb.), ereszcsatornázás, terasz-
építés, ereszdobozolás. Lindab 
lemeztető készítése 5600 Ft/nm 
(anyag + munkadíj). Az ország min-
den pontján. Kedvezmény 8% 2023. 
június 20-ig. 06-20/9988-550

•	Tetőfedés, bádogos, ácsmunka, kúp-
kikenés,	 széldeszkázás,	 cserepes-lemeze-
lés,	 trapézlemezelés,	 ereszcsatornázás,	
tetőáthajtás,	 cseréplécezés,	 tetőtéri	 hőszi-
getelés	anyagbeszerzéssel,	ingyenes	kiszál-
lással.	06-30-749-5485,	06-70-257-8945

Ácsmunkákat, széldeszkacserét, 
beázásjavítást, új tető készítését, régi 
tetők javítását, karbantartását és 
bádogosmunkákat vállalok. Telefon: 
0630 651-7118

Ácsmunkákat, széldeszkázást, 
kéményjavítást, kőművesmunkát vál-
lalok. Telefon: 0630 217-3529

•	Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés	
fűrésztechnikával	 történő	 befűzését	 válla-
lom	 tégla-	 és	 vályogfalnál.	 Telefon:	 0630	
935-6527

•	Kisgázszer - Vállaljuk gázkazánok	
cseréjét	 kondenzációs	 gázkazánra,	 fűtés-
rendszerek	 gépi	 vegyszeres	 mosását,	 víz,	
gáz,	 központifűtés-szerelést.	 Ingyenes	
árajánlat	 és	 kiszállás.	 Telefon:	 0670	 276-
8256

•	Mindenféle tetőáthajtást, javítást, 
beázások	 megszüntetését	 és	 széldeszká-
zást	vállalok.	Telefon:	0630	5599-506

•	Kerítések, kapuk készítése, talajfúrás.	
Telefon:	06-30/265-2305

•	Fürdőkád-felújítás igényesen, kívánt 
színben,	 garanciával.	 Telefon:	 0630	 9982-
485

•	Gáztűzhelyek, vízmelegítők, mosógé-
pek, kazánok	 karbantartása,	 javítása.	
Villanyszerelés.	30/471-0746

•	Mindenféle kőművesmunkát, festést, 
lamináltozást,	 szigetelést,	 hideg,	 meleg	
burkolást,	 ácsmunkát	 vállalok.	 Telefon:	
0670	279-8197

Gurtnicsere, új redőny készítése, 
faredőny javítása hétvégén is, gyors 
precíz munka. Tel.: 06-30/900-8159, 
06-70/227-6273

•	Megbízható brigád vállalja vályog	 és	
téglaépületek	felújítását,	átalakítását,	tetők,	
kémények	 áthajtását,	 javítását,	 hideg	 és	
meleg	 burkolást,	 festést.	 Referenciával,	
számlával.	Telefon:	0630	184-1587

•	Térkövezést, mindenféle kőműves-
munkát, szigetelést,	 festést	 vállalunk.	
Telefon:	0670	280-6356

•	Kőművesmunkát vállalok. Telefon: 
0670	672-1720

•	Kisebb-nagyobb ereszcsatornázást 
vállalok. Telefon:	0670	672-1720

•	Teraszok, kiülők építését, ácsmunkát	
vállalok.	Telefon:	0670	672-1720

•	Kisebb-nagyobb épületek bontását 
vállalom.	Telefon:	0670	672-1720

•	Tetők, kémények felújítását vállalom.	
Telefon:	0670	672-1720

•	Vállalom térkő lerakását. Telefon:	
0670	672-1720

•	Ács ácsmunkát és tetőfelújítást	 vállal.	
Telefon:	0670	297-2884

•	Hőszigetelést, gipszkartonozást vál-
lalok. Telefon:	0630	011-6378,	0670	242-
1931

•	Vashulladékot vásárolok reális áron.	
Telefon:	0630	508-4002

•	Megrepedezett házak falainak 
összepántolása,	 alaperősítés,	 fal	 alászige-
telés	 fűrésztechnikával,	 kőműves-	 és	 bur-
koló	munkák	vállalása.	Telefon:	0620	435-
3710

•	Ponyvakészítést vállalok. Telefon: 
0630	850-8079

•	Tetőjavítást, széldeszkázást válla-
lunk. Telefon:	0630	850-8079

•	Teraszok készítését és széldeszkázást	
vállalok.	Telefon:	0630	5599-506

Ács-, tetőfedő-, és bádogosmunkák, 
kőművesmunkák: tetőkarbantartás, 
-javítás, komplett tetőátfedés, dobo-
zolás, széldeszkázás, bádogosmun-
kák, csatornázás, lapostető-szigete-
lés, kúpcserép kenése, kémények 
felújítása, építése, terasz- és előtető-
építés, új tető készítése, kőműves-
munkák A–Z-ig. Ingyenes felmérés 
számlaképesen. Telefon: 0630 173-
6477

Kisebb-nagyobb épületek bontását 
vállalom gépi és kézi erővel, teljes 
tereprendezéssel. Telefon: 0630 277-
5013

Redőnyexpressz. Műanyag, fa, alumí-
nium redőnyök készítése, javítása, 
napellenzők készítése. Tel.: 
06-70/455-4655

Külső, belső kőművesmunkák: hom-
lokzat-hőszigetelés állványozással, 
térkövezés, kerítésépítés, vakolás, 
betonozás, bontás, falazás, zsaluzás. 
Telefon: 0630 261-4842

•	Vállalok mindenféle lakatosmunkát, 
acélszerkezetek	 gyártását,	 polikarbonát	
előtetők,	 teraszok,	Lindab	tetők,	kerítések,	
tolókapuk,	 úszókapuk	 gyártását,	 telepíté-
sét.	20/464-1379

•	Veszélyes fák kivágását vállaljuk	alpin	
technikával.	 Uitt.:	 erdőgyérítést,	 bokrok,	
cserjék	irtását	és	fűkaszálást	vállalunk.	Tel.:	
06-70/553-6432

•	Mindenféle bádogosmunkát és 
kéményjavítást	 vállalunk.	 Telefon:	 0630	
5599-506

•	Mindenféle hagyatékot veszek. 
Lomtalanítást,	 tereprendezést,	 törmelékel-
szállítást	vállalok.	Telefonszám:	0630	223-
3780

•	Ácsmunkát és teljes tetőfelújítást	 vál-
lalok.	 Telefon:	 0630	011-6378,	 0670	 242-
1931

•	Lemeztetők készítését vállalom. 
Telefon:	0670	297-2884

Mindenféle kőművesmunka A–Z-ig! 
Alárakás, vízszigetelés, falazás, 
vakolás, betonozás, külső és belső 
festések minden formája, hőszigete-
lés számlaképesen, garanciával. 
Telefon: 0630 173-6477

•	Kőművesmunkát vállalok A-Z-ig. 
30/625-0567.

Régi tetők javítását, széldeszkázást, 
bádogozást, mindenféle kőműves 
munkát kedvezően vállalok. Telefon: 
0630 883-6843

•	Szobafestést, lamináltozást és vízsze-
relést	 vállalunk.	 Telefonszám:	 0630	 165-
8240
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készletről azonnal elvihetők a bútoraink.készletről azonnal elvihetők a bútoraink.
A teljes készletbőlA teljes készletből
10% kedvezményt,10% kedvezményt,

egyes bútorok árábólegyes bútorok árából  (a készlet erejéig)
15% 15% KEDVEZMÉNYTKEDVEZMÉNYT  ADUNKADUNK..

Nagy választék 1500 m2-en, közvetlenül a gyártótól.
Üzletünkben tölgyfából, cseresznyefából készült

bútorok találhatók.

Kiválasztott, lefoglalt bútorát INGYEN tároljukKiválasztott, lefoglalt bútorát INGYEN tároljuk
és kedvezményesen szállítjuk.és kedvezményesen szállítjuk.
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