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TÁRSKERESÉS
AUSZTRIÁBAN dolgozó, 

elvált, vékony, fiatalos férfi 

(58/174/80) keresi kedves, 

csinos, filigrán hölgy tár-

sát: +36-20/492-4765.
*701443*

ÜZENET
ANGOLKLUB minden 

szerdán 19 órától a Per-

kovátz Házban.
*778795*

NÉMET juhász kis-

kutyák eladók. Érd.: 

06-20/365-6847.
*779316*

SZOLGÁLTATÁS

ÁCS-, tetőfedő, bádo-

gosmunkát, palatető-

bontást, -felújítást válla-

lunk. Saját anyagból dol-

gozunk: réz, alu, Lindab, 

Bramac. Kovácsolt és 

lemezkerítés készítése. 

+36-70/235-6468
*779499*

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést, 

bádogozást, tetőjavítást, 

cserepeslemezelést, eresz-

csatornázást, széldeszká-

zást, tetőáthajtást, lapos 

tetők szigetelését, egyéb 

kisebb javításokat válla-

lok. 06-20/917-2422
*779145*

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést, 

tetőjavítást, széldeszká-

zást, lapostető-szigete-

lést, hungarocellszigete-

lést, Lindab-lemezelést 

anyagbeszerzéssel válla-

lok. 06-20/564-4943
*779447*

A-Z-IG ácsmunkát, bádo-

gosmunkát, tetőjaví-

tást, Lindab-lemezelést, 

ereszcsatornázást válla-

lok. Hívjanak bizalommal! 

06-20/621-0577
*779484*

BÁRMILYEN ács, tetőfe-

dő, bádogos, tetőáthaj-

tás, cseréplécezés, fóliá-

zás, cserepes lemez, újte-

tő-készítés, ereszcsator-

názás, kúpcserépkike-

nés, kőművesmunkák, 

hőszigetelés, kültéri fes-

tést, beltéri festést válla-

lok. Hívjanak bizalommal! 

Augusztus 19-ig 10% ked-

vezmény a végösszegből. 

Anyagbeszerzéssel is. 

+36-20/562-9322
*779143*

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*

HA elromlott, és nincs rá 

szüksége, hívjon! Díjmen-

tesen elszállítom: mosó-

gép, mosogatógép, szá-

rítógép, gáztűzhely: +36-

70/644-8276. Hétvégén is!
*8001920*

K I S E B B - N A G Y O B B 
kőművesmunkákat, lakás-

felújításokat, burkoláso-

kat, vasszerelési munká-

kat, azon anyagok lehaj-

tását vállaljuk Sopron és 

környékén. Rövid hatá-

ridő, jó minőség, kedvező 

ár. +36-30/984-3771
*767677*

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*

KŐMŰVESMUNKÁT vál-

lalunk megbízható csapa-

tommal: építkezés, felújí-

tás. 06-70/417-3419
*780391*

KŐMŰVESBRIGÁD mun-

kát vállal: betonozást, 

injektálást, bitumenes szi-

getelést, térkövezést, bel-

ső átalakításokat, garanci-

ával. +36-30/735-4676
*760056*

KŐMŰVESMUNKÁT, 
gipszkartonozást, hőszi-

getelést, festést, mázolást, 

tapétázást, díszítőmunká-

latokat vállalunk garanciá-

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

LAKÁSOK, pincék üríté-

sét, takarítását, lomtalaní-

tását vállalom megegyezés 

szerint. +36-70/675-0654, 

+36-70/426-5043
*690020*

LAKÁSOK, pincék üríté-

sét, takarítását, lomtalaní-

tását vállalnám megegye-

zés szerint. +36-70/265-

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

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*

MEGREPEDEZETT házak 

falainak összepántolá-

sa, alaperősítés, fal-alá-

szigetelés fűrésztech-

nikával, kőműves- és 

burkolási munkák: 

+36-20/435-3710.
*769800*

MEGREPEDEZETT házak 

összepántolása, alaperő-

sítés, fal-alászigetelés 

fűrésztechnikával, kőmű-

vesmunkák, burkolás, 

gépi földmunka. Telefon: 

06-20/435-3710.
*779397*

MINDENT vállalunk! 

Vas-, szemét-, zöldhulla-

dék-szállítást, lomtalaní-

tást, házkiürítést, fuvaro-

zást is. Soproniak vagyunk! 

Pfeiffer Elek (Pittye), 

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

REDŐNYJÁRAT Sop-

ronban és környékén.

Redőnyök, szúnyoghá-

lók, árnyékolók enged-

ménnyel. Otthonterem-

tési támogatás intézése.

Hérics: 06-30/204-0205,

06-96/245-064, www.heri-

csredony.hu. E-mail: heri-

csredony@gmail.com
*780086*

R E D Ő N Y J A V Í T Á S ,

redőnykészítés! Gurtni-

csere akár még ma! Péter

úr, 06-20/238-1760
*772846*

SZOBAFESTÉS, mázo-

lás, glettelés, homlokzat

festése garanciával. +36-

20/380-7021 (Mészáros

László ev.)
*755353*

SZOBAFESTÉST, mázo-

lást, homlokzatszigetelést

vállalok rövid határidővel. 

Érd.: +36-30/713-3894.
*573349*

SZOBAFESTÉST, mázo-

lást, tapétázást és hom-

lokzatfestést válla-

lunk. 06-30/468-6262,

06-30/374-8228
*777539*

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 felújí-

tása, cseréplemezelés. 

Ingyenes árajánlat! Tel.: 

+36-30/857-9204, acs-

tetofedobadogos10@

gmail.com
*746841*


