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•	Beázások, sérült, rongált tetők	 gyors	
javítását	vállalom.	Telefon:	0670	297-2884

•	Épületbontást vállalok (akár anyagért	
is).	 Telefon:	 0630	 011-6378,	 0670	 242-
1931

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

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

•	Bontásra vállalok mindenféle házat,	
melléképületet,	 tanyát,	 vascsarnokot	 vala-
mint	 tetőjavítást,	 áthajtást,	 kőművesmun-
kát.	Telefon:	0630	223-3780

•	Mindenféle kőművesmunkát válla-
lunk. Telefon:	0630	5599-506

•	Lapos tetők szigetelését és	 javítását	
vállalom.	Telefon:	0630	5599-506

•	Redőny, rovarháló, árnyékoló, harmo-
nikaajtó	 javítás,	 készítés!	 Nyílászárók,	 szi-
getelése,	passzítása,	beállítása,	zárvasalat,	
szellőző	beépítés!	Penészmentesítés!	www.
peneszeltavolitasa.hu	Tel:	06-30/294-6022

Favágás. Veszélyes helyen lévő fák 
kivágását, koronaigazítást vállalok. 
Ugyanitt udvartakarítást, zöld hulla-
dék elszállítást is vállalok. Tel.: 
06-30/248-8208

•	Kivehető fogsor készítése, javítása,	
fogpótlás,	 alábélelés,	 kapocs,	 törésjavítás	
garanciával.	30/908-1798.

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

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

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

•	Szállítást, költöztetést vállalok. 
Rekeszt,	 dobozt	 biztosítok.	 30/9752-490,	
30/482-1120.

•	Fűvágás, permetezés, sövényvágás 
és	fa	kivágását	vállalom.	Hívjon	bizalommal.	
70/416-75-53.

•	Festést, mázolást, tapétázást, hőszi-
getelést	 vállalok,	 bútormozgatással,	 rövid	
határidővel,	 azonnali	 kezdéssel.	 Olcsón.	
Szentes	 környékén	 is.	 Hívj,	 megegyezünk!	
30/3219-168

•	Regisztrált villanyszerelő: villámvé-
delem, villamos	 biztonsági	 felülvizsgálat,	
EPH	 nyilatkozat	 készítés.	 Villanyszerelés:	
felújítás,	 bővítés,	 új	 kivitelezés,	 kamera,	
riasztó,	új	kaputelefonok	telepítése,	számla-
képesen.	 Tel.:	 06-20/252-9440	 web.:	
www.csaba-villszer.hu

Cserépkályhák (új, bontott) beépíté-
se, újrarakása, karbantartása. 
Telefon: 0620 978-3962

•	Leo, Pedrollo és Káma	szivattyúk	teljes	
körű	felújítását	vállalom.	30/437-7612.

•	Fadöntés, favágás, gallyazás, korona-
alakítás	 beépített,	 körülményes	 területek-
ről,	 kosaras	 munkagéppel	 is.	 Igény	 szerint	
teljes	 körű	 eltakarítás.	 Gyors,	 megbízható	
határidővel	 vállalom.	 70/310-5877.	 Kónya	
István.

•	Kémények javítását, építését vállaljuk.	
Kisebb-nagyobb	tetők	javítása,	helyreállítá-
sa.	Telefon:	0630	165-8240

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

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

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

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

•	Udvartakarítást és törmelékelszállí-
tást vállalunk.	Telefon:	0630	165-8240

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

•	Mindenféle kőműves munkát és	 gépi	
vakolást	vállalok.	30/947-2590.

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

•	Szobafestést, mázolást, homlokzati 
munkát	 vállalunk.	Referenciák:	 Facebook	 -	
Színvilág.lakásfelújítás	Tel.:	30/44-00-644

Homlokzati hőszigetelést és homlok-
zati munkát vállalunk anyagbeszer-
zéssel és saját állványrendszerrel. 
Referenciák: Facebook - Színvilág.
lakásfelújítás Tel.: 30/44-00-644

•	Ács, tetőfedő, bádogos mindenféle	
régi	tető	felújítását,	beázás	megszüntetést,	
bádogozást,	 széldeszkázást,	 cserepes-le-
mezelést	 vállal.	 Tel.:	 	 +3630/723-7223,	
+3620/927-4384

•	Kül- és beltéri felújítást	vállalok,	kőmű-
ves	 munkálatokat,	 szobafestést	 kedvező	
áron	azonnali	kezdéssel.	30/625-0567.

•	Ácsmunka, tetőjavítás, tetőfedés, 
bádogosmunka,	 cserepes-lemezelés,	
ereszcsatornázás,	 széldeszkázás,	 tetőát-
hajtás,	 kúpkikenés	 egyéb	 javítások	 orszá-
gosan	 ingyenes	 kiszállással.	 Kedvezmény	
15%	2023.	május	31-ig.	06-30/928-9443

•	Motorkerékpárok javítását vállalom. 
70/294-9414.

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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• ABLAKOK és AJTÓK,
• egyedi fa nyílászárók forgalmazása, beépítése,
• alu- és mûanyag redõnyök,
• faredõny, fareluxa, harmonikaajtó,
• szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenzõ,
• rolós szúnyogháló.

BAJCZÁR SÁNDOR
Szentes, Gilicze A. u. 31. Tel./fax: 63/444-438, 30/48-77-208
E-mail: rolo-roco@invitel.hu • www.bajczararnytech.atw.hu

Árnyékolástechnika Árnyékolástechnika és nyílászárókés nyílászárók

MAGYAR KÉMÉNY – EURÓPAI MINŐSÉG 

KREA kémények – KORREKT áron
TAVASZI ÁRESŐ!

EGYEDI KEDVEZMÉNY,
INGYEN HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL

KREA Basic kémény    194.710 Ft.
160-as, 5m-es

AKCIÓ 2023. MÁJUS 31-IG!
MAGYAR KÉMÉNYGYÁRTÓ KFT.

6725 Szeged, Moszkvai körút 27.

+36 30 205 9238
+36 30 901 4556
kemenygyarto@gmail.com
www.kemenygyarto.hu

ONLINE
HIRDETÉS-
FELADÁS

hirdetek.info.hu

Szentes – Csongrád

EGYSZERŰ
GYORS
KÉNYELMES

Adja fel hirdetéseitAdja fel hirdetéseit
otthonról, kényelmesenotthonról, kényelmesen
okostelefonról, tabletről,okostelefonról, tabletről,
számítógépről!számítógépről!

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Szentesen és környékén

Dányi László
+36 30 785 6431+36 30 785 6431
Kamerás csatornavizsgálat

DUGULÁSELHÁRÍTÁS SZENTES

HITEL, EGÉSZSÉGPÉNZTÁR • KERÉKPÁRJAVÍTÁS

JÖJJÖN, GYÕZÕDJÖN MEG ÁRAINKRÓL!

Kínálatunk:
gyermekkerékpár,
kempingkerékpár,
túrakerékpár,
tracking kerékpár,
aluvázas kerékpár,
teleszkópos kerékpár, 
BMX, Cruiser
típusokból választhat.

Kiegészítõk: 
túratáskák,

kilométerórák,
fejvédõk, nyergek,

lakatok,
zselés villogók,

pumpák, kosarak,
gyermekülések, csengõk.

Bicaj Szalon
Szentes, Ady E. u. 9. 

(Közgével szemben)
Tel.: 63/311-784

ZÁRTSZELVÉNYEKZÁRTSZELVÉNYEK
készletről, azonnal.
0630 665 0209
0630 161-5488
hodlemez.hu


