

 

BÁRMILYEN ács, tetőfedő, bádogos, tetőáthajtás, cseréplécezés, fóliázás, cserepes lemez, új
tető készítése, ereszcsatornázást, kúpcserépkikenést, kőművesmunkákat,
hőszigetelést, kültéri festést, beltéri festést vállalok. Hívjanak bizalommal!
Augusztus 19-ig 10%
kedvezmény a végösszegből. Anyagbeszerzéssel is.
06-20/562-9322
*793286*

BEÁZIK a tető? Lapos

TÁRSKERESÉS

FIATAL, átlagos külsejű, 40 éves férﬁ megismerkedne korban hozzá
illő hölggyel. Egy gyermek
nem akadály. E-mail: kereso404@gmail.com
*787817*

160/60/73 éves, özvegy,
csinos, korát meghazudtolóan aktív hölgy keresi igényes párját komoly
kapcsolatra, 75 éves korig.
+36-30/129-4772
*794056*

ÜZENET

ANGOLKLUB

tetők szigetelése, javítása,
tetőfedés, bádogosmunkák, tetőmosás, kéményjavítás,
kúpcserepek
kenése, tetőjavítás, építőipari munkák vállalása.
+36-20/293-1175
*794829*

FŰNYÍRÁST, bozótirtást, K Ő M Ű V E S B R I G Á D MINDENFÉLE
veszélyes fák kivágását és
sövénynyírást vállalok.
Érd.: +36-20/280-5737,
+36-20/276-0358.
*784390*

GIPSZKARTONOZÁST,
szobafestést, mázolást,
tapétázást, díszítő munkát
vállalunk kül- és beltéren
egyaránt. +36-30/469-0868
*795107*

HA elromlott, és nincs rá
szüksége, hívjon! Díjmentesen elszállítom: mosógép, mosogatógép, szárítógép, gáztűzhely: +3670/644-8276. Hétvégén is!
*8001920*

KISEBB építőipari munkák

CSERÉPTETŐK, palate- vállalása egyedül, gyorsan.
tők tisztítása, tetőjavítások,
kémények javítása, kúpcserép kikenése, ereszcsatornázás, bádogosmunkák,
tetőfedések, tetőszigetelés, javítások vállalása:
+36-30/494-0445.
*794827*

Érd.: +36-70/600-9267.
*786806*

KISEBB

kertek, telkek alkalomszerű kaszálását, fűnyírását, illetve
tűzifadarabolást vállalok:
06-70/531-8786.
*767199*

KISEBB-NAGYOBB
minden FELÚJÍT-LAK: családi kőművesmunkákat, lakás-

szerdán 19 órától a Perkovátz Házban.
*778795*

SZOLGÁLTATÁS

ASZFALTOZÁS és építőipari munkák A-Z-ig,
kedvezménnyel! Érd.: +3670/905-3473, sztrada-ep@
freemail.hu

házak, lakások komplett
felújítása! Festés, burkolás, kőművesmunkák, vízés villanyszerelés. Érdeklődés: +36-30/872-0564.
*794817*

FRISSÍTŐ svédmasszázst
vállalok reikivel egybekötve, Sopronban és környékén. Házhoz is megyek.
+36-70/313-3311

felújításokat, burkolásokat, vasszerelési munkákat, azon anyagok lehajtását vállaljuk Sopron és
környékén. Rövid határidő, jó minőség, kedvező
ár. +36-30/984-3771
*767677*

KISEBB-NAGYOBB

kát, tetőjavítást, Lindab-lemezelést, ereszcsatornázást vállalok. Hívjanak bizalommal! +36-30/792-0632

ban is), bozótirtást, elvadult területek irtását, szőlőirtást vállalunk. Telefon:
+36-20/378-9128.

TETŐFELÚJÍTÁST
vállalunk. Kúpcserép kikenése, kémények feljavítása, bitumenes tetőszigetelés, törmelékelszállítás, földmunka. Hétvégén
is hívható! Telefonszám:
+36-70/218-3343.

*793300*

*692937*

*675088*

*792678*

*786941*

A-Z-IG bádogos-, ácsmun- FŰKASZÁLÁST (nagy-



munkát vállal: betonozást,
injektálást, bitumenes szigetelést, térkövezést, belső
átalakításokat, garanciával.
+36-30/735-4676
*760056*

KŐMŰVESMUNKÁT,
gipszkartonozást, hőszigetelést, festést, mázolást,
tapétázást, díszítőmunkálatokat vállalunk garanciával.
+36-30/963-4169
*8001901*

LAKÁSOK, pincék ürítését, takarítását, lomtalanítását vállalnám megegyezés szerint. +36-70/2657643, +36-70/616-9787
*682729*

LAKÁSOK, pincék ürítését, takarítását, lomtalanítását vállalom megegyezés
szerint. +36-70/675-0654,
+36-70/426-5043
*690020*

LAPTOPOK,
számítógépek
üzembe helyezése, szervizelése, internetbeállítás, vírus- és
kémprogram-eltávolítás,
PDA-alapú navigációval kapcsolatos tanácsadás,
rendszer-helyreállítás ingyenes kiszállással Sopronban és
környékén, telefonon
egyeztetett időpontban. Telefonszám:
+36-30/378-7979.
*678278*

MEGBÍZHATÓ,

tetőmunkát vállalok! Tetőfedést, tetőjavítást, bádogos-, ácsmunkát, széldeszkázást, ereszcsatornázást, cserepeslemezelést. +36-70/733-5456
*793654*

MINDENT
vállalunk!
Vas-, szemét-, zöldhulladék-szállítást, lomtalanítást, házkiürítést, fuvarozást is. Soproniak vagyunk!
Pfeiffer Elek (Pittye),
+36-30/957-3739.
*8003599*

PALA és cseréptetők tisztítása, javítása, festése, teljes
körű tetőfelújítás, díjtalan
kiszállás, helyszíni árajánlat. Hívjanak bizalommal!
Tel.: +36-30/232-5135.
*792034*

REDŐNYJÁRAT Sopronban és környékén! Redőnyök, szúnyoghálók,

ÁRNYÉKOLÓK engedménnyel. Otthonteremtési
támogatás intézése. Hérics,
+36-30/204-0205, +3696/245-064, www.hericsredony.hu, e-mail-cím:
hericsredony@gmail.com
*792595*

R E D Ő N Y J AV Í T Á S ,
gurtnicsere. Szúnyogháló. Akár 24 órán belül!
06-30/965-4206
*785563*

SPIRITUÁLIS tanácsadás, oldás, teremtés:
+36-70/620-8777.
*786934*

SZOBAFESTÉS, mázolás, glettelés, homlokzat
festése garanciával. +3620/380-7021 (Mészáros
László ev.)

precíz munkavégzéssel. Vállalok bádogos-, ácsmunkát, tetőfedést, tetőfelújítást, kémény-szegést,
hungarocellszigetelést,
tetőáthajtást, széldeszkázást, lapostető-szigetelést, Lindab-lemezelést.
+36-20/564-4943

TALAJFÚRÁST, kerítésoszlop-, támoszlopállítást, gépi tereprendezést
vállalok! Ugyanitt kertkapuk eladók. Telefon:
+36-70/246-3031.

*794367*

*692943*

*755353*

