
2023. május 22. 5
Tetőmester. tetőfedés, ácsmunka, 
javítások, kisebb nagyobb kőműves-
munkák. Király Ferenc 20/447-23-
37.

•	Burkolást, felújítást és kisebb	 kőmű-
vesmunkát	vállalok.	30/572-6792.

•	Veszélyes fák vágását vállalom.	
30/288-5119.

•	Cserépkályhák, kemencék, kandallók 
rakása,	 javítása,	 karbantartása,	 több	 évti-
zedes	szakmai	tapasztalat.	30/483-2307

•	Hagyaték felvásárlása, lakáskiürítés, 
lomtalanítás	 akár	 ingyen	 is,	 folyamatosan.	
Telefon:	0630	684-1693

•	AlfaCleaning: szőnyeg, kárpit, matrac,	
autóbelső,	tisztítása/mosása.	www.alfacle-
aning.hu	06-20/288-3919

•	Szőnyegét elvisszük, mossuk, szárít-
juk,	 visszavisszük.	 info@alfacleaning.hu	
06-20/288-3919

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

•	Padlások, udvarok, pincék, hagyaté-
kok	 lomtalanítása,	 felvásárlása.	 Lom-
eltakarítása	akár	ingyen.	20/4060-718

•	Motorkerékpárok javítását vállalom. 
70/294-9414.

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

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

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

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

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

Balázs redőny. Redőnyök, szúnyoghá-
lók, reluxák, faredőnyök, harmonika 
ajtók, készítése, javítása. Hétvégén is 
hívjon bizalommal.  06-70/577-5008

•	Ponyvakészítést vállalok. Telefon: 
0630	850-8079

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

•	Jogosítvánnyal rendelkező hölgy 
kínál	időseknek	fuvarozást,	takarítást,	egy-
ben	 otthoni	 segítséget.	 Hívjon	 bizalommal.	
20/3605-131

•	Ácsmunkát, bádogosmunkát, tetőfe-
dést, tetőjavítást,	 ereszcsatornázást,	 cse-
repes-lemezelést,	 széldeszkázást,	 tetőát-
hajtást,	lapostető-szigetelést,	egyéb	kisebb	
javításokat	vállalok.	06-20-977-2731

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

•	Régi tetők felújítását, bádogosmunkát,	
Lindab-lemezelést,	 kúpkikenést,	 tetőszige-
telést,	széldeszkázást	vállalok.	06-20-362-
8311,	06-30-511-4550.

Vállaljuk víz, gáz és központi fűtés 
szerelését garanciával, számlaképe-
sen. Telefon: 0630 121-5845

•	Ácsmunka tetőjavítás, tetőfedés, 
bádogosmunka,	 cserepes-lemezelés,	 szél-
deszkázás,	 tetőáthajtás,	 kúpkikenés	egyéb	
javítások	országosan	ingyenes	kiszállással.	
Kedvezmény	 15%	 2023.	 május	 31-ig.	
06-30-928-9443

•	Kül- és beltéri festést,	glettelést,	mázo-
lást,	javítást,	valamint	kőműves	munkálato-
kat	kedvező	áron	vállalok.	30/625-0567.

Garanciával vállalunk tetőfedést, 
tetőfelújítást, festéseket, bádogo-
zást, palatető-felújítást. Azonnali 
kezdéssel: 06-70/743-8780

Vállalunk tetőmunkát, ácsmunkát, 
komplett tetőfelújítást, bádogosmun-
kát, ereszcsatorna cserét, laposte-
tő-szigetelést, palatető javítást, cse-
rét, cserépforgatást saját anyagból. 
Tel.: 06-20/932-5257

•	Fürdőkád felújítása igényesen, kívánt	
színben,	garanciával.	Tel.:	0630	9982-485

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

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

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

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

Ács-, tetőfedő-, bádogosmunkákat, 
beázásjavítást, széldeszkacserét, 
tetőáthajtást, kémények javítását és 
kisebb kőművesmunkákat vállalok. 
Telefon: 0630 651-7118

•	Fűkaszálást vállalok Szentesen és	
környékén.	20/42-889-42.

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

Hideg- és meleg burkolás, festés, 
mázolás, tapétázás 20-30-40-50%-
os árkedvezménnyel 2023. dec. 31-ig 
garanciával, számlaképesen. Telefon: 
0630 121-5845

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

•	Vállalom térkő lerakását. Telefon:	
0670	672-1720

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

•	Kőművesmunkát vállalok. Telefon: 
0670	672-1720

•	Mindenféle hagyatékot veszek. 
Lomtalanítást,	teljes	házkiürítést,	terepren-
dezést,	vállalok.	Tel.:	0630	223-3780

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

•	Lomtalanítást, házak kitakarítását 
padlástól	a	pincéig	szemételhelyezéssel	vál-
lalok.	Telefon:	0670	310-8776

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

•	Kisebb-nagyobb házfelújításokat, 
betonozást, tisztasági	 festést	 vállalunk.	
Telefon:	0630	347-4941

Villanyszerelés 30-40%-os árkedvez-
ménnyel 2023. 12. 31-ig, garanciával, 
számlaképesen. Tel: 0630 121-5845

Ácsmunkák, tetőjavítás, tetőáthajtás 
40-50%-os árkedvezménnyel 2023. 
dec. 31-ig garanciával, számlaképe-
sen. Telefon: 0630 121-5845

•	Tetőáthajtást, fóliázást vállalok. 
Telefon:	0630	347-4941

•	Lindab-lemezelés 8000 Ft/m2 anyag-	
és	munkadíjjal,	 tetőfedés,	bádogozás,	ács-
munka,	 széldeszkázás,	 teraszkészítés,	
lambériázás,	 lapostető-szigetelés,	 zsinde-
lyezés.	 Ereszcsatornázás	 5000	 Ft/m.	
Ingyenes	felméréssel.	Tel.:	0630	124-5181

•	Tetőmunkákat vállalok 35 év	tapaszta-
lattal.	Telefon:	0630	921-8007

Ácsmunkát vállalok: mindenféle tetők 
áthajtását, lécezést, azok javításait, 
beázások elhárítását, széldeszká-
zást, lapos tetők szigetelését, javítá-
sát, bádogozást, kémények bontását, 
javítását, építését, kúpkenést, kőmű-
vesmunkát megfizethető áron, 25 év 
tapasztalattal. Tel.: 0630 5599-506

Teljes körű lomtalanítást és szemétel-
szállítást vállalok megegyezés szerint 
(gumi, üveg, pala, stb.). Telefon: 0630 
508-4002

Redőny szerelése, javítása, alumíni-
um, műanyag, fa, gurtnicsere, szú-
nyoghálók készítése. Király Ferenc 
20/447-23-37

•	Festést, mázolást vállalok. Telefon:	
0630	921-8007

•	Vállaljuk új tetők, teraszok	készítését,	
régiek	 javítását,	kémények	építését,	 javítá-
sát,	bontását,	mindenféle	kőművesmunkát,	
bádogosmunkát	 referenciával,	 rövid	 hatá-
ridővel.	Telefon:	0670	750-2217

•	Kisebb kőművesmunkát vállalok. 
Telefon:	0630	347-4941

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

•	Lemeztetők készítését vállalom. 
Telefon:	0670	297-2884

•	Külső-belső kőművesmunkát, térkö-
vezést, betonozást,	kisebb	javítási	munká-
kat	vállalok.	Telefon:	0670	310-8776
•	Kőművesmunkát vállalok A-Z-ig. 

30/625-0567.

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. Tel: 0630 173-6477

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

GONDOZÁS
•	Takarítást, gondozást vállalok több	

éves	tapasztalattal.	30/899-5212.

•	Gondozást vállalok akár 24	órában	is.	
30/250-8278.

OKTATÁS
•	25 év tapasztalattal iskolaelőkészítést,	

alsótagozatosok	 korrepetálását	 vállalom.	
70/587-1240.

•	Angol? Kezdj el most	 dolgozni	 rajta	
nyelvtanárral	(C2),	hogy	a	következő	tanév-
ben	ne	kelljen	az	órákon	izgulnod!	20/234-
1324.

DUGULÁS-DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁSELHÁRÍTÁS

garanciával
Kiszállási díj 0 Ft, vidéken is.
CsőkamerázásCsőkamerázás
Szennyvízvezetékek 
teljes körű cseréjét, 
javítását vállaljuk.

0630 8800-510 0630 8800-510 
0630 455-10900630 455-1090
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 TRAPÉZ TRAPÉZ--  CSEREPES-CSEREPES-
 LEMEZEK LEMEZEK LEMEZEK LEMEZEK

& 0630 665-0209, 0630 161-5488
Hódmezővásárhely, Makói országút 38.

www.hodlemez.hu 
kereskedelem@mechanikabt.hu

ésés

HR-Roll Kft.

Bemutatóterem: Szentes, Vásárhelyi út 20.
& 70/418-2145, 30/676-6721 • e-mail: hrroll.szentes@gmail.com

MÁJUSBANMÁJUSBAN műanyag műanyag
nyílászárók vásárlása eseténnyílászárók vásárlása esetén
40+5% kedvezmény.40+5% kedvezmény.

További részletekért érdeklődjön üzletünkben!További részletekért érdeklődjön üzletünkben!
Továbbá redőnyök, szúnyoghálók, harmonikaajtók,Továbbá redőnyök, szúnyoghálók, harmonikaajtók,

garázskapuk nagy választékban.garázskapuk nagy választékban.


