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Műanyag ablakok, ajtók:
- Technológiánkkal pár óra alatt egy családi ház 

ablakai beépíthetők még télen is!
- Bontás és falsérülés nélkül is ki tudjuk cserélni a 

nyílászárókat. Nincs kosz, nem kell festeni! 
(Bontás esetén szakszerű faljavítás.)

- 5 év garancia 

 

 

Fa nyílászárók utólagos gépi szigetelése:
- Működőképes fa ablakok szigetelése svéd 

horonymarásos technológiával, hézagmérés 
alapján, kosz és pormentesen a helyszínen.

- Egy lakás ablakai 1-2 óra alatt egy kabát 
áráért!

- 5 év garancia

PÁLYÁZZON VELÜNK OTTHONA KORSZERŰSÍTÉSÉRE!
ÓRIÁSI ABLAKCSERE AKCIÓ

HÍVJON! PÁLFY PÉTER 06-20/946-8031
Kedvezmény 20%, nyugdíjasoknak további 5%!

Redőny, szúnyogháló, roletta, napellenző, szalagfüggöny rövid határidővel!

Az akció 2021. október 05-ig érvényes!

662307

Keresse kollégánkat szaktanácsadás és árajánlat céljából,  ne maradjon 
le a januártól induló állami támogatás lehetőségéről!
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Piaccsarnoki és Tési dombi üzletünk ajánlata
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APRÓ-
HIRDETÉSEK

SZOLGÁLTATÁSOK:

Jól és gyorsan! Eladott házak kiürítése, 
fém és lom hulladék, elszállítása. Telefon: 
06-30/739-6820

Vállaljuk, lakások, családi házak tisztasági fes-
tését. Kőműves munkákat, kémények elbontását, 
ácsmunkákat. Hívjon bizalommal! Telefonszám: 
06-31/783-3547

Hideg-meleg burkolás, festés-mázolás, lakás-
felújítás. Rochy lakásfelújítás. Várpalota és kör-
nyéke. Telefon: 06-70/733-6177

Bútorok áthúzása, javítása, rövid határidő-
vel. Érd: 06-70-368-5696

Szélvédőcsere, autóüvegezés! CASCO- s 
károk, akár önrész nélkül is. Pétfürdő, Akácfa 
u. 52. Érdeklődni lehet a 06/30/989-4408, 
06/70/386-8020 telefonszámokon 

Karosszériajavítás! Pétfürdő, Akácfa u. 52. 
Teljes körű biztosítási kárrendezés, Cascós ká-
rok önrész kedvezménnyel.  ALLIANZ Hungária 
Biztosító, Groupama-Garancia Biztosító, Gene-
ráli Biztosító szerződött javító partnere! Érdek-
lődni lehet: 06/30/989-4408, 06/70/386-8020 

Szőnyeg, kárpittisztítás, bőrgarnitúrák tisztítása! 
Lakásonként 1.500 Ft-tól. Telefon: 06/88/460-354, 
06/20/976-3161 Munkafelvétel az esti órákban.

VÍZ-GÁZ-FŰTÉS Tervezés, kivitelezés, ügy-
intézés, anyagbiztosítás. Fürdőszoba felújítás 
(festés, burkolás), GÁZBIZTONSÁGI FELÜL-
VIZSGÁLAT (soron kívül, azonnal) Egyszerűsí-
tett gázkazán cserék. E.ON ügyintézés Mihók 
László. Érdeklődni lehet a 06/20/955-1166, 
telefonszámon 

JÉGKÁR JAVÍTÁS Várpalotán! Teljes körű bizto-
sítási ügyintézés (akár önrész kedvezménnyel 
is), fényezésmentes horpadásjavítás, jégkáros 
és horpadt autók szakszerű helyreállítása rö-
vid határidővel! Érdeklődni: 06/20/342-9923; 
06/30/989-4408 

Kádfényezés beépített állapotban garanciával! 
Érdeklődni lehet a 06-70/389-6277 telefonszámon.

Garázsok, lapos tetők szigetelése.  Lapos tetők 
kiegészítő hőszigetelése! Minőségi munka, pro�  
szakemberekkel! Sok referenciával! Érdeklődni: 
06/70/6455-572

Cserepes lemez szerelés, tetőcsere, lam-
bériázás, parkettázás, gipszkarton szerelés, 
festés, mázolás, villanyszerelés, vízszerelés, 
bádogozás, állványozás, kőműves munkák, 
műanyag ajtók, ablakok cseréje, dryvit szi-
getelés, külső, belső burkolás. Teljes körű 
építőipari kivitelezést rövid határidővel vál-
lalunk. Nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel. 
Tel: 06/70/227-0413; 06/87/782-286; 

Dugulás elhárítás, kamerás csővizsgálat! Víz, fű-
tés, - gázszerelés. Érd:06/30/354-6810

Hulladék vasat, rossz háztartási gépeket, minden-
féle fém hulladékot elszállítunk, hívásra házhoz 
megyünk! Egyben vállaljuk eladott házak kiürítését. 
Tel: 06-30-586-5691

EON ügyintézés. Új bekapcsolások. Mé-
rőhelyek kialakítása, teljesítménymódo-
sítás. Villanyóraszekrények forgalmazása. 
Farkas János www.villanyoraszekrenyek.hu 
06-70-779- 5466

Számítógép-, laptop javítás - karbantartás, 
szoftver telepítés. Rendszergazdai szol-
gáltatás. Számítógép alkatrészek kiskeres-
kedelme. Telefonszám: +36 -70/ 424- 2059, 
https://packmart.hu

Lakások, családi házak villamos hálózatá-
nak áthúzása, szabványosítása, lakáselosztók 
felújítása, cseréje. Villanytűzhely bekötése, 
villanybojler vízkőtelenítése rövid határidőn 
belül. Tel: 06-70/2021-600 

Szobafestést, burkolást, teljes körű lakás és ház 
felújítást, szigetelést, bontási és kőműves munká-
kat, víz-gáz-fűtésszerelést, villanyszerelést, 
garanciával vállalom! Hívjon bizalommal! Telefon: 
06-70/368-3757

Karbantartás-javítás! Vállalom műanyag aj-
tók, ablakok, szúnyoghálók, redőnyök javítását. 
Kisebb kőműves javításokat! Tel.: 06-30/8805-803

Zsuzsi masszázs, migrén masszázs, fülbelövés. Tel: 
06/30/928-5250

Vállalom fás stu� erok letermelését, tisztítását, 
szántóföld, gyep melletti fasor kivágását, zöld 
területek kezelését, fűnyírást, elhanyagolt telkek, 
és családi házak udvarainak rendbetételét stb.. Ár 
megegyezés szerint, minden variáció érdekel, hívjon 
bátran! Tel: 06/30/586-5691

Vállalok minden magasban végzendő munkát
alpintechnikával.  Csatornajavítás és takarí-
tás, veszélyes fák kivágása, tető és kéményjaví-
tás, cserepes lemezek szerelése, kőműves 
munkák. Ami másnak gond, én megoldom! 
Hívjon bizalommal! Telefon: 06-30/9797-766

Lakásfelújítás! Tisztasági festés, laminált 
parkettarakás, ajtó-ablak csere utáni javítás, ál-
mennyezet ragasztása, tapétázás, hideg falak 
szigetelése. Nyugdíjas kedvezmény 10%! 
Érd: 06-70/6455-572

Mindenféle építőipari munkát vállalok. 
Bontást, építést, felújítást, teljes kivitelezést, 
legkedvezőbb árakon. Vidéken is. Telefonszám: 
06-20/458-9444 

Fűkaszálást, kertrendezést, favágást 
vállalok, korrekt áron, rövid határidővel! Hív-
jon bizalommal! Molnár Dániel. Telefonszám: 
06-30/598-3231

INGATLAN:

Eladó ingatlanokat keresek, meglévő kész-
pénzes ügyfeleim részére. Telefonszám: 
06-70/6208-755

Várpalotán, a Tési dombon, két szobás, 
első emeleti, erkélyes lakás eladó, vagy egy 
szobásra cserélhető rá� zetéssel. Telefon: 
06-30/739-6820

Jó állapotú 54m2-es 4. emeleti panella-
kás eladó Pétfürdőn. (OTP-s) Érdeklődni: 
06-30/5582-286

Várpalotán a Zichy Imre utcában 2 szobás 650m2 
telken lévő családi ház melléképületekkel eladó. 
Iá: 24,5m Ft. Érd: 06-20/424-5813. Ingatlanosok ne 
hívjanak.

Csóron eladó építési telek, 1349m2, 30%-
ban beépíthető. Víz, csatorna a telken, vil-
lany, gáz az utcában. I.á:5,6 millió Ft. Telefon: 
06-20/9620-394

Várpalotán a Bakony utcában eladó első eme-
leti, felújított lakás, amely 53 m2, tehermentes. 
A külső homlokzat felújításon esett át, a lakás hő-
mennyiségmérővel ellátott. Ára: 24 millió Ft. Telefon: 
06-70/3947-402

Eladó Várpalota, Készenléti Ltp-i 64 m2-es, 3 szo-
bás, erkélyes lakás, vagy Várpalotai 1,5-2 szobás 
erkélyes lakásra cserélném. Hagyatékból bútor 
eladó/ elvihető. Telefon: 06-30/2843-088

Garázs eladó Várpalotán a Bartók Béla utcában. Érd: 
06-30-5096283

ÁLLÁS:

Várpalotai cég nyerges billencs teherau-
tóra, gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetőt 
keres. Érdeklődni: 06-20/9148-236 telefonszá-
mon lehet. 

Építőipari cég keres zsaluzásban, állványozásban 
jártas szakembert, kőművest, illetve józan életű 
segédmunkást. Folyamatos munkára, jó kereseti 
lehetőséggel! Várpalota, Berhida, Papkeszi útvonal-
ról. Tel.:06-70/774-2849

Homlokzati hőszigetelésben gyakorlott mun-
katársakat és segédmunkásokat keresünk! 
Szalóki Kft. Telefon: 06-30/9465-742

Állásajánlat!!! Nyílászáró szereléshez, 
lakatos munkákban jártas, dolgozni akaró 
munkatársat keresek. Szakmunkás végzettség 
nem feltétel. Bejelentett, változatos munka-
helyre. Várpalota és ennek vonzáskörzetéből. 
Érd.: 06-30-953-6062

Gyümölcsösbe keresek munkaerőt 
szőlő és almaszedésre. További információ a 
06-20-217-7110 telefonszámon

Bérgépkezelő-sofőr. A munka után szám-
lázok. Várpalota és 80 km-es körzetében, 
leginkább forgókotró, homlokrakodó, de 
bármilyen teherautón is van több éves ta-
pasztalat. Bérfuvar is lehetséges, gépszállító 
trélerrel vagy billencs autóval. Telefon: +36-
20/561-8110 

Két fő segédmunkást keresünk Várpalotá-
ra, építőiparba. Fizetés megegyezés szerint. 
Telefon: 06-20/294-3095 Pál� y Csaba

ADÁS-VÉTEL:

TŰZIFA! Cser, tölgy, hasítva 16.000.- Ft-tól, ömlesz-
tett szórt m3. Száraz bükk, és akác 17.000Ft/ szórt 
m3. Ingyenes szállítással. Fatelep, Berhida. Tel: 
06/30/281-0074 EUTR kód: AA6248460

Vegyes kemény tűzifa (cser, tölgy, bükk, 
gyertyán, akác) kugliban 2.900 Ft/q (29,00Ft/
kg), hasítva 3.000 Ft/q (30,00 Ft/kg). Ömlesz-
tett m3-ben 15.000 Ft/m3. Ingyenes kiszállítás. 
Tel: 06/70/250-8556 EUTR azonosító szám: 
AA5844829 

Erdészeti rönk, tűzifa kapható (1m; 2m; 3m) kis és 
nagy mennyiségben, darus autóval házhoz szállít-
va. Ugyanitt: eladó konyhakész tűzifa is. Telefon: 
06-20/458-0114

Forgalomból kivonandó és totálká-
ros gépjárműveket bontásra átveszünk 
30Ft/kg, illetve megegyezés szerinti áron. 
Hivatalos bontási papírt adunk. Teljes körű 
ügyintézés. Katalizátorokat felvásárolok!
Tel: 06-70/593-2299 

Vörösboros tölgyfa hordók eladók. Telefon: 
06-20/8019-821

Eladó: Szőlőprés 150l-es gyári 50.000Ft, szüre-
telőkád 500l-es műanyag 10.000Ft, üvegballon
50l-es 5000Ft, Honda fűnyíró, fűgyűjtős, önjáró 
35.000Ft. Telefon: 06-30/568-4017

Eladók: 750-es fémeszterga Fo.23, fúrógép, CO 
mérő, oxigénpalack, fékpad, kis argon palack, 
lengéscsillapító pad, fényszóró beállító, fu-
tómű beállító régebbi, légkulcsok. Telefonszám: 
06-70/787-8791

Hagyatékot, régiséget veszek (festmény, por-
celán, bútor), hívásra házhoz megyek! Érdeklődni: 
06-30-299-4211

A Várszer ’94 Kft. megvételre kínálja haszná-
laton kívüli, felújításra szoruló eszközeit: beton-
keverők, kézi- és asztali elektromos menetmetszők, 
présgépek stb. Érdeklődni a 88/582-830 telefonszá-
mon munkaidőben.

TÁRSKERESÉS:

Keresem nem dohányzó 68 év körüli hölgy társam. 
Én füst és teljesen alkoholmentes falusi fér�  vagyok. 
Telefon: +36 30 439 9885

MEGTALÁLLAK társkereső iroda szere-
tettel várja a 40 év feletti tagok regiszt-
rálását. A beregisztrált tagokkal zártkörű 
rendezvényt szervezünk. Elérhetőség: 
06-30/573-4329 




