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TÁRSKERESÉS
SOPRONBAN csinos, 

40-es hölgy társat keres. 

+36-20/397-3016
*571059*

SZOLGÁLTATÁS
ÁCS-, tetőfedő-, bádo-

gosmunkák; tetőáthaj-

tás, cseréplécezés, fóli-

ázás; cserepeslemez-, új 

tető készítése; ereszcsa-

tornázás, kúpcserépki-

kenés, tatarozás+kőmű-

vesmunkák, hőszigetelés, 

kültéri festés, beltéri festés 

és bármi, ami a ház körü-

li javításokról, felújítások-

ról szól. Hívjanak biza-

lommal! Július 17-ig 10% 

kedvezmény a végösszeg-

ből. Anyagbeszerzéssel is. 

+36-20/596-6792
*765149*

ÁCS-TETŐFEDŐ komp-

lett tetők, Lindab lemezte-

tők, cserepestetők, lapos 

tetők, terasz készítését; 

széldeszkázást, tetőáthaj-

tást, ereszcsatornázást 

anyagbeszerzéssel vál-

lal kezvezményes áron: 

+36-30/282-9457.
*764382*

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést, 
bádogozást, tetőjavítást, 
cserepeslemezelést, eresz-
csatornázást, széldeszká-
zást, tetőáthajtást, lapos 
tetők szigetelését, egyéb 
kisebb javításokat válla-
lok. +36-20/917-2422

*764398*

ASZFALTOZÁS és épí-
tőipari munkák A-Z-ig, 
kedvezménnyel! Érd.: 
+36-70/905-3473, sztra-
da-ep@freemail.hu

*721513*

BÁDOGOS szakipari mun-
kák 25 év tapasztalatával. 
Tetőjavítás rövid hatá-
ridővel, garanciával. Érd.: 
+36-30/812-1955.

*755731*

BEÁZIK a tető? Lapos 
tetők szigetelése, javí-
tása; tetőfedés, bádo-
gosmunkák, tetőmosás; 
kéményjavítás, kúpcse-
repek kenése, tetőjavítás, 
építőipari munkák vállalá-
sa. +36-20/293-1175

*766085*

BURKOLÓ vállalja: laká-
sok, családi házak bur-
kolását határidőn belül, 
ingyenes felméréssel. 
+36-70/670-7503

*763594*

FELÚJÍT-LAK: családi 
házak, lakások komplett 
felújítása! Festés, burko-
lás, kőművesmunkák, víz- 
és villanyszerelés. Érdek-
lődés: +36-30/872-0564.

*632033*

FŰKASZÁLÁST (nagy-

ban is), bozótirtást, elva-

dult területek irtását, sző-

lőirtást vállalunk. Telefon: 

+36-20/378-9128.
*692937*

FÜRDŐSZOBA-FELÚJÍ-
TÁS, vízszerelés A-tól 

Z-ig. Tel.: 06-30/276-4850.
*761956*

HA elromlott, és nincs rá 

szüksége, hívjon! Díjmen-

tesen elszállítom: mosó-

gép, mosogatógép, szá-

rítógép, gáztűzhely: +36-

70/644-8276. Hétvégén is!
*8001920*

KERTRENDEZÉS, ker-

ti munkák, fűnyírás (akár 

nagyobb területen is). 

Keressen  bizalommal! 

+36-30/474-1151
*743020*

KISEBB építőipari és ker-

tészeti munkákat vállalunk 

Sopronban és környékén: 

+36-20/2456-949.
*765390*

K I S E B B - N A G Y O B B 
TETŐFELÚJÍTÁST vál-

lalunk. Kúpcserép kike-

nése, kémények feljaví-

tása, bitumenes tetőszi-

getelés, törmelékelszállí-

tás, földmunka. Hétvégén 

is hívható! Telefonszám: 

+36-70/218-3343.
*675088*

KLÍMAKARBANTAR-
TÁS. Klímaberendezé-

sek szezon előtti karban-

tartását vállalom. Tel.: 

+36-30/847-9364.
*762814*

KŐMŰVESBRIGÁD MUN-

KÁT VÁLLAL: BETONO-

ZÁS, INJEKTÁLÁS, BITU-

MENES SZIGETELÉS, 

TÉRKÖVEZÉS, BELSŐ 

ÁTALAKÍTÁSOK GARAN-

CIÁVAL. +36-70/537-8077
*8002495*

KŐMŰVESMUNKÁT, 
gipszkartonozást, hőszi-

getelést, festést, mázolást, 

tapétázást, díszítőmunká-

latokat vállalunk garanciá-

val. +36-30/963-4169
*8001901*

LAKÁSOK, pincék üríté-

sét, takarítását, lomtalaní-

tását vállalnám megegye-

zés szerint. +36-70/265-

7643, +36-70/616-9787
*682729*

LAKÁSOK, pincék üríté-

sét, takarítását, lomtalaní-

tását vállalom megegyezés 

szerint. +36-70/675-0654, 

+36-70/426-5043
*690020*

LAPTOPOK, számító-

gépek üzembe helyezé-

se, szervizelése, inter-

netbeállítás, vírus- és 

kémprogram-eltávolí-

tás, PDA-alapú navigáci-

óval kapcsolatos tanács-

adás, rendszer-helyreállí-

tás ingyenes kiszállással 

Sopronban és környé-

kén, telefonon egyezte-

tett időpontban. Telefon-

szám: +36-30/378-7979.
*678278*

MINDENT vállalunk!

Vas-, szemét-, zöldhulla-

dék-szállítást, lomtalaní-

tást, házkiürítést, fuvaro-

zást is. Soproniak vagyunk!

Pfeiffer Elek (Pittye),

+36-30/957-3739.
*8003599*

PALA- és cseréptetők tisz-

títása, javítása, festése és

teljes körű tetőfelújítás,

díjtalan kiszállás, helyszí-

ni árajánlat. Hívjanak biza-

lommal! Érdeklődni lehet:

+36-30/232-5135.
*718645*

REDŐNYJÁRAT Sopron-

ban és környékén! Redő-

nyök, szúnyoghálók,

árnyékolók engedménnyel.

Otthonteremtési támo-

gatás intézése. Hérics:

+36-30/204-0205, +36-

96/245-064,  www.heri-

csredony.hu, e-mail-cím:

hericsredony@gmail.com
*646674*

REDŐNYJAVÍTÁS,RE-
DŐNYKÉSZÍTÉS! Gurtni-

csere akár még ma! Péter

úr, 06-20/238-1760.
*753794*

SZOBAFESTÉS, mázo-

lás, glettelés, homlokzat

festése garanciával. +36-

20/380-7021 (Mészáros

László ev.)
*755353*

TALAJFÚRÁST, kerí-

tésoszlop-, támoszlopál-

lítást, gépi tereprendezést

vállalok! Ugyanitt kert-

kapuk eladók. Telefon: 

+36-70/246-3031.
*692943*

TAVASZI AKCIÓ: minden 

tetőfedő-, ács-, bádogos-

munkából 15% kedvez-

mény. Régi tetők fel-

újítása, cseréplemeze-

lés. Ingyenes árajánlat! 

Tel.: +36-30/857-9204, 

acstetofedobadogos10@

GMAIL.COM
*746841*


