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HORIZONT BÚTOR
Ajka, Vásár u. 8. (a régi Start Áruház helyén)
Tel.: 06-88/200-773; 06-30/601-2960
Nyitva: H–P: 9–17-ig; Szo: 8–12.00-ig

www.horizontbutor.hu

Az akció 2018. február 2–28-ig ezen belül a készlet erejéig tart. Jöjjön el üzletünk be 
és győződjön meg személyesen erről a szuper ak cióról. Hétfőtől–péntekig 9–17-ig, 

szombaton 8–12 között várjuk, jöjjön mihamarabb! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!

AJÁNDÉK PLÉDAJÁNDÉK PLÉD 
100 000 Ft feletti vásárláskor!
KATRINA-C 3.4 m szekrénysor

SANDRA 3NY-1-1 rugós ülőg. Ággyá nyitható
FRICI 1,6 m 
gardrób

ALÍZ konyha-
garnitúra 
2.0 m moso-
gatótálcával, 
munkalappal

145 900 Ft

104 900 Ft

89 900 Ft

63 900 Ft

155 900 155 900 FtFt

109 900 109 900 FtFt

99 900 99 900 FtFt

70 900 70 900 FtFt

02.02-02.09.02.02-02.09.

tálcás tojás tálcás tojás M-es méretM-es méret

zsákos burgonyazsákos burgonya
HazaiHazai

HazaiHazai
39399090

Ft/dbFt/db

9999Ft/kgFt/kg

119119Ft/kgFt/kg

30 kg-os 30 kg-os 
kiszerelésbenkiszerelésben
2970 Ft/zsák2970 Ft/zsák

10 kg-os kiszerelésben10 kg-os kiszerelésben
1190 Ft/zsák1190 Ft/zsák

753 Ft/kg753 Ft/kg

VöröshagymaVöröshagyma

Déli gyümölcsDéli gyümölcs

Akció!Akció!
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Tel: 06-20/9231-277

AutóFÉNYSZÓRÓAutóFÉNYSZÓRÓ
      FELÚJÍTÁS      FELÚJÍTÁS
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Tel: Tóth Csaba 06/70/617-9567,  Tóth-Szalóki Zsanett 06/70/611-3333   E-mail: real.autosiskola@gmail.com
VSM gyak.75%,  elm. 47,37%;  ÁKÓ: 106,90%

• Tantermi oktatás   • Távokatatás (E-learning)

Autós-Motoros
Iskola Kft

Ügyfélfogadás: H-Cs 13-15 óráig
HÉLIOSZ ÜZLETHÁZ

FKNYTSZ: 01036-2010

Kövess bennünket                        -on is:  www.facebook.com/TrealAutosiskola

T

Dr. med. dent. Szőke Ádám
Tel.: 0036 83 540217 

E-mail: zahnialfa@live.de 
Praxis: Hevíz, Hevíz Plaza (Flavius Üzletház)

És az új évben sem marad mosoly nélkül!

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

Egy új életérzés!
• Ajánlatunk alsó állcsontra 

teljes fogtalanság és 
fogínysorvadás esetén is!

• Meglévő vagy új protézis biztos rögzítése minimális 
sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.

• Saját protézissel rögtön, új protézissel 
akár 48 óra alatt kész.

• 5 ÉV GARANCIA AZ 
IMPLANTÁTUMOKRA!

EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, 
AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA 

AZ ÉLETMINŐSÉGET.

KÖSZÖNET!KÖSZÖNET!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a 
segítőknek és támogatóknak, akik a 2018. 

január 20-án megrendezésre került 
„Egy Kis segítség barátaimtól” 

Alapítvány jótékonysági báljának sikeréhez 
hozzájárultak.

Kérjük, hogy adója 1%-a felajánlásával 
támogassa Ön is alapítványunk működését.

Adószámunk: 18917901-1-19
Köszönjük!
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BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses

Tel: 06-20/9231-277

MŰANYAGTARTÁLY
   készítés, javítás

Tel: 06-20/9231-277

MŰANYAG-MŰANYAG-
  HEGESZTÉS  HEGESZTÉS

Tel: 06-20/9231-277

SZŐNYEG- SZŐNYEG- 
        TISZTÍTÁSTISZTÍTÁS

GÉPKÖLCSÖNZÉSGÉPKÖLCSÖNZÉS
Ajka 06-88/203-593
06-20/344-2164
Földi ÉPGÉP Kft. Kele u. 9.

TEMETKEZÉS
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉS

06/30/9-365-365
Ajka, Béke utca 18. (Mesterek Háza). 

Tel./fax: 06/88/210-320, www.temetkezes-ajka.hu

ÜGYELET 0-24-ig:

LEGOLCSÓBBAN A TERMELÔTÔL!

FÛRÉSZÁRU
FENYÔ-FÛRÉSZÁRU  

MINDEN  
MÉRETBEN:

TÛZIFA

12.500  
Ft/m3-tôl

06-30-929-6972
Áraink az ÁFÁ-t, illetve a törvényes származást igazoló okmányt (EUTR) tartalmazzák.  

Érvényes: 2018.01.01-tôl.

Tel.: 06-30-929-6970
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Háztartási gépek,
hűtők, fagyasztók, 
villanytűzhelyek, 
mikrohullámú sütők
GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.
Értékcsökkent készülékek
ÁRUSÍTÁSA.

Ajka, Sport u. 5
Tel: 06/20/313-4888, 88/312-040

Folytatás a 6. oldalon

Tel: 06-20/9231-277

HORPADÁS HORPADÁS 
   JAVÍTÁS   JAVÍTÁS

EGYEDI ASZTALOS,
KÁRPITOS MUNKÁK

Tel: 06-20/480-6567

KONYHA-, SZOBA-, NAPPALI BÚTOROK
GARDRÓBSZEKRÉNYEK

IRODABÚTOROK
FURNÉROZOTT TERMÉKEK KÉSZÍTÉSE

FA NYÍLÁSZÁRÓK
KERTI BÚTOROK, PERGOLÁK

MINDEN AMI FA, M
IN

DE
N
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M
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INGATLAN

Energetikai tanúsítvány-
nyal rendelkezik: TR/
Energetikai tanúsítvánnyal 
nem rendelkezik: TN

Eladó családi ház nagy telekkel 

Apácatornán. TN 06/30/290-3678

Családi lakóházak tervezése 
rövid határidővel. Tomor László 
< 06/30/412-7769

Padragkúton 100 nm, összkom-

fortos családi ház eladó. Tetőtér 

beépítésre alkalmas, vagy ajkai 1,5-2 

szobás, I. emeleti belvárosira cserél-

hető, ráfizetéssel. TN < 88/200- 

997, 06/70/359-7114

Ajkán, a Korányi Frigyes utcában 

1480 nm-es telken, 125 nm-es csa-

ládi ház 19.500.000 Ft-ért eladó. < 

06/30/281-6528

Ajkarendeken 150 nm-es családi 

ház eladó. TN < 06/30/190-0662, 

06/30/377-6380

Ajkán Téglagyári utcában, 

kertes, családi ház eladó. TN < 

+36/30/328-4557

Eladó a Nyugat-Balatoni régió 
jelenleg is üzemelő, legis-
mertebb étterme központi 
fekvéssel, teljes felszerelés-
sel a működtető céggel. < 
06/30/957-1806

INGATLANT KERES

Ajkán kiadó lakást, házat vagy reális 

áron eladót keresünk. < 06/20/204-

4336

Vásárolnék 1,5 vagy 2 szobás első 

emeleten lévő lakást, ami már volt 

felújítva! Erkély+pince szükséges. 

Lehetséges további bentlakással is, 

készpénzzel fizetek. < 06/30/716-

8931

INGATLAN KIADÓ

Ajkán 2 szintes, 80 nm-es lakás 

kiadó márciustól. Az alsó szint vál-

lalkozásra kiválóan alkalmas. Képek 

megtekinthetők a Barabás Autósbolt 

Facebook oldalán. < 06/30/946-

8510

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ

Ajkán az Erkel Ferenc utcában 

1811 nm-es, összközműves épí-

tési telek egyben vagy megosztva 

eladó, esetleg lakáscsere érdekel. < 

06/20/933-3391

Somlón eladó 280 négyszögöl szőlő 

kisházzal, pincével. Víz, villany van. 

< 06/30/277-9463

GARÁZST KERES

Garázst vásárolnék! Ajka, Zagy-tér 

felső részén állapottól függetlenül! 

< 06/20/519-9298

ÜZLET

Nagyalásony Község Önkor-
mányzata 2018. 04. 01. nap-
jától üzemeltetésre meghirdeti 
a tulajdonában lévő (Nagyalá-

sony, Kossuth u. 37.) ingatlant 
élelmiszer-vegyeskereskedés 
céljából. < 06/30/259-0226. 
Pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. 03. 01.

Ajka-Padragkúton 160 nm-es 
bejáratott, állandó vendég-
körrel rendelkező üzlet (Andi-
Presszó) március 1-től hosszú 
távra kiadó. Bérleti díj: 80.000 
Ft/hó. Érd: Csergő Edit < 
06/20/366-5711

VEGYES

Vegyes kemény tűzifa kug-
liban, konyhakészen szál-
lítással eladó! EUTR szám: 
AA5815132 < 06/70/360-
4519, Ajka

Jó állapotú, oszlopokkal 40 méter 

akácléckerítés bontott és 6 db 1 

méter átmérőjű kútgyűrű eladó. < 

06/70/619-1523

Tűzifa kályha készen tölgy par-
kettaszél rendelhető. Szállítás 
ingyenes. < 06/30/314-2567

Használt, de még használható 

laminált parketta, 18 nm ingyen elvi-

hető. < 06/20/273-9669

Somlón diófarönk 40x400 cm-es 

eladó. < 06/30/361-2891

Széldeszka, jó minőségű, 
kályhakész tűzifa eladó. Szállítás 
ingyenes. < 06/20/946-9678

110 nm-es családi ház TN, Optima 

írógép, elektromos masszírozó 

gép és párna, rollátor, ágyneműk, 

saválló hordó és tölcsér, héjas dió, 

fagyasztott cseresznye eladó. < 

06/70/208-3422

Tűzifa eladó. < 06/30/612-
7679

ÁLLAT

Malacok eladók. < 06/70/522-

3539

SZOLGÁLTATÁS

Hűtőgép, automata mosógép, 
mosogatógép, bojler, mikró 
stb. szerviz. Helyszíni javítás 
a hétvégén is. Felújított gépek 
adás-vétele. Használt, megunt, 
kishibás gépet reális áron 
megveszem. (Hűtő, mosógép, 

centrifuga, mikró.) Horváth 
Zoltán Ajka. < 88/215-655, 
06/30/979-2937

Kárpitozást vállalok olcsón és 
rövid határidővel, széles szö-
vetválasztékkal. < 06/30/904-
4320

Aszfaltozás, térkövezés, 
útépítés, gépi földmunka. < 
06/20/331-3460

Toló kapuk, úszókapuk, 
lépcsők, kovácsoltvas jel-
legű kapuk, kerítések, íves 
polikarbonát tetők, egyéb 
lakatosmunkák. Teljes körű 
épületbádogozás garanciával. 
< 06/30/972-6335

3,5 t billencs teherautó-
val fuvarozást vállalunk. 
(kavics, homok, építő-
anyag). < 06/70/360-4519

Duguláselhárítás kame-
rás rendszerrel kiszállási 
díj nélkül! Bihary Hubert 
06/20/984-4667

Ácsmunkát vállalunk, új-régi 
tetők készítése, javítása, 
bádogozás. Kiülők, teraszok 
készítése. Tetőtér beépítése, 
gipszkartonozás. < 06/70/344-
7787

Weboldalkészítést vállalok. < 
06/30/307-7409

Metszést, fakivágást válla-
lok 20 év tapasztalattal. < 
06/70/953-2270

Középiskolások, egyete-
misták! Érettségi tételek, 
diplomadolgozatok nyom-
tatása, másolása, kötése 
10 Ft/oldal. Ajka, Csingeri 
u. 1. (10 emeletes a kör-
forgalomnál) Nyitva: H-P 
de: 8.00-11.30, du: 13.00-
16.00, szombat 8.00-11.00 
< 06/20/220-2918

Gépi földmunkát mini árokásó-
val, építőanyagok szállítását 
3,5 tonnás billencs teherautó-
val vállalok. < 06/20/918-7965

Mondd el, ki vagy! Profesz-
szionális nyomdai megol-
dásokat kínálunk igényes 
névjegykártyától a többol-
dalas magazinig. Tervezés. 
Nyomtatás. Tanácsadás.
www.nevjegypartner.hu
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Folytatás az 5. oldalról

JÁRMŰ 

Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
< 06/70/669-7777

Kisteherautó bérbeadó. < 
06/30/228-3350

Opel Astra-k, Suzukik bérelhe-
tők. (4.000-5.000 Ft-ig/nap) < 
06/30/947-4595

Furgonok, kisteherautók, 
személygépkocsik bérelhe-
tők kedvező feltételekkel. < 
06/30/946-8307

Suzuki Swift 11 éves, Diesel, téli 

gumival, vonóhoroggal és szőlőmű-

velő kistraktor eladó. < 06/70/366-

8089, 06/30/520-1627

Opel Vectra 1,6-os, 98-as eladó. Ár: 

299.000 Ft < 06/20/804-4244

UTAZÁS, ÜDÜLÉS

Ajkáról induló utazások: feb-
ruár 11. - Busójárás Mohács. 
Május 20.- Hennafesztivál. 
Június 23. - Múzeumok éjsza-
kája Budapest buszos városné-
zéssel, hajózással. Július 21. 
- Krisna-völgyi búcsú. Július 
22-27. - Toszkána. Augusz-
tus 04-10. - Erdély. Augusztus 
19-20. - Debrecen. Szeptember 
14-23. - Sarti. Továbbá: Sri-
Lanka, Prága, Posztojna, Dob-
rónák, Plitvice, Ópusztaszer, 
Pozsony, Bécs. Érdeklődni < 
06/70/305-5198, 06/30/355-
7998

Nyaralás Montenegróban, láto-
gatás Albániában autóbusz-
szal július 4-11-ig. Tengerparti 
szálloda, svédasztalos félpan-
zió, idegenvezetővel, kirándu-
lásokkal, ajkai indulással. < 
06/30/640-3814

OKTATÁS

Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátás szervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. < 06/70/637-
4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

Fogtechnikus tanulót beiskolá-
zunk! < 06/20/956-7394

ÁLLÁST KÍNÁL

Ajkai és bakonygyepesi töltő-
állomásra dolgozni akaró mun-
kájára igényes munkatársat 
keresek kereskedelemben való 
jártasság illetve kereskedelmi 
eladói végzettség előnyt jelent. 
Érdeklődni személyesen illetve 
a < 06/70/363-6265

Dohányboltba Ajkára megbíz-
ható munkatársat keresünk 

4-8 órás munkakörbe. Fény-
képes önéletrajzát várjuk a 
papaveszpremiut@gmail.com-
ra.

Rajzról dolgozni tudó laka-
tost, hegesztőt felveszünk. < 
06/20/916-4679

Önállóan dolgozni tudó aszta-
lost és asztalos segédmunkást 
keresünk. < 06/20/480-6567

Kőműves szakmunkást azon-
nali belépéssel, kiemelt kere-
seti lehetőséggel felveszünk. 
< 06/30/647-4442

Szobafestőt alkalmaznék 
hosszú távra! < 06/20/313-
2119

Oltalom Idősek Otthona Far-
kasgyepű főzőnőt és gondozó-
nőt keres. < 06/30/323-2438

Ajkai Tesco áruházba azonnali 
kezdéssel takarító munkatár-
sakat keresünk. < 06/30/349-
1248, 06/30/469-5774

Ajkai öltönyüzletbe eladót fel-
veszünk. < 06/20/462-4167

Takarítónőt keresünk Ajkára 5 
órás munkavégzésre, délután 
16–21 óráig. Munkájára igé-
nyes, megbízható, precíz kollé-
gát szeretnénk. Bérezés nettó 
90.000 Ft/hó. Másodállásnak, 
nyugdíj kiegészítésnek remek 
lehetőség. Jelentkezés hétfő-
től–péntekig 9-től 16 óráig a < 
06/20/311-9885 számon.

Vendéglőbe keresünk munká-
jára és önmagára is igényes, 
szakács munkakörbe, sütni-
főzni jól tudó alkalmazottat. 
Szakképesítés nem szükséges. 
Aktív nyugdíjas is lehet. Jó 
kereseti lehetőség. Állandó 
délelőtti munka. < 06/70/395-
6650

Ajkán házi segítségnyújtásba 
szakképzett munkatársat kere-
sünk. < 06/20/263-0761

Azonnali kezdéssel pul-
tost keresünk fagyizóba. < 
06/20/241-5101

Autófényező, ill. fénye-
zésben jártas előkészítő 
munkatársakat keres 
mosonmagyaróvári autó-
javító cég! Biztos munka, 
kiemelt bérezés! Érd: info@
svauto.hu, < 06/30/937-
5486, 06/30/916-1589

Takarítónőt keresünk 8 órás, 
3 műszakos munkarendbe. 
Minimálbéren felüli fizetés! < 
06/20/539-3658

Ácsot-tetőfedőt és segédmun-
kást keresünk azonnali kez-
déssel. < 06/30/916-4325, 
hegyifarkas62@gmail.com

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

A

Pusztamiskei
Kavicsbányája

munkatársakat keres
- nehézgépkezelő

- lakatos
- szalagkezelő

- villanyszerelő
munkakörökbe.

Érdeklődni:

06-30/993-4514 és

06-30/901-0765

A Polus-Coop Zrt.
számviteli 
ügyintézői 

munkakörbe 
közgazdasági 
végzettséggel 
munkatársat 

keres
 Jelentkezését küldje a
vitaine@poluscoop.hu

e-mail címre

ÁLLÁSBÖRZE



2018. február 2.  7ÁLLÁSBÖRZE

Jelentkezés:
AJKA, SZABADSÁG TÉR 20., Héliosz üzletház emelet 
Hívjon minket, vagy küldjön SMS-t és visszahívjuk:

+36 30 332 5468   I  +36 30 531 5569 
ajka@hrcv.hu

Barátságos, segítőkész ügyintézés!

EMELTÜK A BÉREKET!
BETANÍTOTT MUNKÁRA, SZAKMUNKÁRA

ÉS ÖSSZESZERELŐI MUNKAKÖRRE
VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT AJKÁN!

   + MEGEMELT ALAPBÉR, műszakpótlékok
   + túlórázási lehetőség
   + teljesítmény-prémiumok 
   + hűségbónusz, béren kívüli juttatás
   + MEGÚJÍTOTT munkatárs-ajánlási program    
   + utazási költségtérítés, céges járatok 

Elvárás:
3 műszakos munkarend,

terhelhetőség

Érdeklődni, jelentkezni:
Ajka, Csopak Vendéglő
06/70/588-8099

PIZZAFUTÁRTPIZZAFUTÁRT
keresünk!keresünk!

A Vicenter Kft . 25 éve az agrárszektorban működő, 100%-ban 
magyar tulajdonú, 50 főt foglalkoztató mezőgazdasági vállalkozás. 
Alaptevékenysége a tejhasznú szarvasmarha tenyésztés, melynek 

kiszolgáló üzletága a szántóföldi növénytermesztés. A rendelkezésre 
álló területekről nem csak az állattenyésztés magas szintű kiszolgálása 

valósul meg, hanem a piacot is ellátja minőségi gabonával.

A vállalkozás csapatának bővítésére szeretnénk

Mezőgazdasági gépszerelő
munkatársat alkalmazni a

cég növénytermesztési ágazatába.

A leendő munkatárs feladatai
• a cég növénytermesztésben és állattenyésztésben használt
   gépeinek javítása és karbantartása

Amit elvárunk:
• mezőgazdasági gép vagy autóvillamossági szerelő végzettség
• mezőgazdasági gépszerelésben szerzett 2-3 éves tapasztalat
• a szakma iránti elhivatottság

Előny: devecseri vagy Devecser közeli lakhely

Jelentkezéshez töltse ki online kérdőívünket az allas.somlo.hu 
oldalon vagy hívja munkanapokon, 8-16 óra között Fuith Adriennt

a 70/930-1018-as telefonszámon.

Villamos tervező mérnök
Elvárás:  

• Villamosmérnöki végzettség

• Szakmában szerzett 1-3 év tapasztalat

• Villamos energia elosztás ismeretei

• CAD rendszer ismeret (EPLAN, AutoCad)

• Rendszerszintű gondolkodásmód

• Érvényes B kategóriás gépjárművezetői engedély

Feladatok:
• Projektekhez kapcsolódó erőátviteli-és

   irányítástechnikai villamos kiviteli tervek készítése

• Szerelésvezetői feladatok

• Építéshelyi egyeztetések

• Megvalósulási tervek rajzolása, készítése

Amit kínálunk:
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség

• Támogatás a betanulásban és a tovább fejlődésben.

• Egyműszakos munkarend

• Változatos munkafolyamatok

• Kimagasló bérezés

Erősáramú Technikus
Elvárás:  

• Szakirányú villamos felsőfokú, vagy erősáramú

   technikus végzettség

• Szakmában szerzett 5 év tapasztalat

• Villamos energia elosztás ismeretei

• Rendszerszintű gondolkodásmód

• Érvényes B kategóriás gépjárművezetői engedély

Feladatok:
• Gyártásszervezési és szerelésvezetői feladatok ellátása

• Építéshelyi egyeztetések

• Berendezés gyártási munkafolyamatok kísérése

• Alvállalkozó irányítása

• Szakági projektvezetőkkel napi szintű szoros

  szakmai együttműködés

Amit kínálunk:
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség

• Támogatás a betanulásban és a tovább fejlődésben.

• Egyműszakos munkarend

• Változatos munkák

• Kimagasló bérezés

Villanyszerelő
Elvárás:  

• szakirányú szakmunkás végzettség

• gépészeti, villamos műszaki rajzok

  olvasásában való jártasság

• Villamos energia elosztás ismeretei

• Érvényes B kategóriás

  gépjárművezetői engedély

Feladatok:
• Berendezés gyártási feladatok,

• Hálózat szerelési munkafolyamatok,

• Gépek, berendezések,

  villamos szekrények elektromos

  áramköreinek bekötése

Amit kínálunk:
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség

• Támogatás a betanulásban és a

   tovább fejlődésben.

• Egyműszakos munkarend

• Változatos munkák

• Kimagasló bérezés

Építőipai szakmunkást

és segédmunkást
Elvárás:
• Önmagára igényes

• Becsületes

• Dolgozni akaró

• Környékbeli lakos

Előnyt jelent:
• Jó munkabíró képesség

• Felelősségteljes munkavégzés

• Megbízhatóság, pontosság, precizitás

Feladatok:
• Építőipari kivitelezés megadott terv

  és dokumentációk alapján

Amit kínálunk:
• Főállású munkakör

• Kimagasló bérezés

• Megbízható stabil háttér

Az alábbi pozíciókra 
keresünk kollégákat:

Fényképes szakmai önéletrajzot a 8400 Ajka, Vásár utca 6., Pf. 189,
valamint a zsoldos.tamas@zsoldosvill.hu címekre várjuk!

Személyesen jelentkezni minden hétköznap reggel 7-8 között lehet.
Tel.: 20/9445-746 és 20/353-3919  •  Zsoldos Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén minden pénteken 20 000 példányban.
Lapzárta: kedd 12.00 óra

Kiadó: Hírhozó 2000 Kft. Ügyvezető igazgató: Kertész Zsolt
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 8400 Ajka, Petőfi  Sándor u. 13-15.

Nyitva tartás: Hétfőtől-Szerdáig: 8-16;  Péntek: 8-14
Tel/fax: 88/200-843  Mobil: +36/30/954-9086 E-mail: ajka@szuperinfo.hu 

 www.szuperinfo.hu
Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia  Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

A Szuperinfó fi zetett  hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát  a szerkesztőség nem vizsgálja,  
tartalmáért felelősséget nem vállal.  A kiadó előzetes engedélye nélkül a  lapban megjelent 

hirdetéseket  felhasználni tilos!

Ajka-Devecser
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A Fuchs Tojás Kft 
azonnali munkakezdéssel 
munkatársat keres egy 
műszakos munkarendbe 
karbantartói munkakörbe.
Amit ajánlunk:
200 000-250 000 Ft nettó fi zetés (Cafeteria, 
Erzsébet utalvány) munkaruha. Útiköltség 
hozzájárulás.
Plusz kereseti lehetőség.
Elvárás:
• Minimum szakmunkás végzettség
   (lakatos és/vagy villanyszerelő)
• B kategóriás jogosítvány
• Személyautó
Jelentkezni a 0630/688-5958 telefonszámon.
Önéletrajzot a fuchsbaromfi @gmail.com 
címre kérjük.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Csörgessen meg, visszahívjuk!

Amit kínálunk:

a  70/610-0064 -es 

                   

  

www.prohuman.hu

ÚJ KIHÍVÁSRA VÁGYIK? FORDULJON HOZZÁNK!
Ajkai és tapolcai partnereinkhez keresünk 

munkavállalókat 2 illetve 3 műszakos 
pozíciók betöltésére:

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
70/665-5297, 70/665-5069

JÖJJÖN EL ÁLLÁSBÖRZÉNKRE!
IDŐPONT ÉS HELYSZÍN:

2018. 02. 06. 08:30 óra – TAPOLCA, Wass Albert Könyvtár, Batsányi út 1. 

  BETANÍTOTT GALVANIZÁLÓ       PONTHEGESZTŐ
  GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ       RAKTÁROS

  FÉMSAJTOLÓGÉP-KEZELŐ
  SZIGETELŐANYAG-GYÁRTÓ MUNKATÁRS

Jelentkezni munkanapokon 9-15 óráig, tel.: +36-70/609-5374

felvételt hirdet

munkakörbe, folyamatos éves állásramunkakörbe, folyamatos éves állásra

Ács, Ács, kőműveskőműves
Épületgépész tervezőÉpületgépész tervező

Építész tervezőÉpítész tervező

Polus-Coop Zrt.

ÁLLÁSAJÁNLATAI:

eladó-pénztáros munkatársat keresünk

eladó-pénztáros munkatársakat keresünk

eladó-pénztáros munkatársat keresünk

Piroska ABC-be

Csarnok ABC-be

Hangya ABC-be

Érd.: 06-30/956-5240

Érd.: 06-30/956-2339

Érd.: 06-30/946-3112
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Veszprém megyei
márkakereskedés

GÉPKOCSI-GÉPKOCSI-
ÉRTÉKESÍTŐ,ÉRTÉKESÍTŐ,

SZERVÍZ-SZERVÍZ-
MUNKAFELVEVŐMUNKAFELVEVŐ

MUNKATÁRSAKATMUNKATÁRSAKAT
KERESKERES

Fényképes önéletrajzokat 

a szerkesztőség

címére kérjük:

Jelige:

„Márkakereskedés”

Ajka legnagyobb és egyik 
legjobban fi zető munkáltatója 

bővülő csapatába új 
munkatársakat keres:

Ismerje meg munkaköreinket, jöjjön el hozzánk  
felvételre bármely hétköznap reggel 8:00-ra 

vagy jelentkezzen telefonos interjúra: 

06 20 382 8870
karrier@lebelier.hu

8400 Ajka,
Gyártelep

villanyszerelő
– pályakezdők jelentkezését is várjuk!

gépkarbantartó
– gépek és/vagy szerszámok karbantartásában 

szerzett tapasztalattal

robotkarbantartó
– szakirányú szakmunkás végzettséggel

targoncavezető
– targoncavezetői engedéllyel és tapasztalattal

gépkezelő
– 8 általános iskolai végzettséggel

végellenőr
– 8 általános iskolai végzettséggel

gépi forgácsoló
– szakirányú szakmunkás végzettséggel

kontroller
– szakirányú végzettséggel

könyvelő
 – szakirányú végzettséggel

Német tulajdonú autóipari cég, munkatársakat keres 
azonnali kezdéssel, Ajkára.

Betanított munka, válogatás!
1200 Ft/óra • 3 műszakos munkarend
• Utazási költségtérítés • Jelenléti bónusz
• Cafetéria • Határozatlan idejű  szerződés

Érdeklődni a palyazat.palyazat@formeld.com vagy 
a 0670/426-3417-es telefonszámon.

Ausztriai cég keresAusztriai cég keres
padlóburkolót,

padlóburkoló csapatot
Feltételek:
                - német nyelvtudás (csapatból legalább 1 főnek)

                - szakmai tapasztalat

Amit kínálunk:
                - bérezés kollektív szerződés alapján

                - céges autó, jó munkahelyi légkör, 

                            szállás megegyezés alapján

               00 43 664 510 4514
00 43 650 981 9437 (magyarul beszélő)

elérhetőségek:
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Motivációs levél – mi ez?
Ha defi níciót akarunk rá találni, 
azt mondhatjuk, a  motivációs 
levél  egy dokumentum, amelyet 
álláshirdetésre való jelentkezés-
kor szokás küldeni az önéletrajz-
zal együtt. Ha leegyszerűsítve 
nézzük, az életrajz legfőképp 
arra való, hogy egy átfogó képet 
adjon arról, ki vagy te (születési 
adatok), milyen iskolákat végez-
tél, milyen szakmai tapasztala-
taid vannak, míg a  motivációs 
levél  egy kerek mondatokban 
megfogalmazott leírás magadról, 
ambícióidról, szakmai tudás mö-
gött álló dolgaidról.
Nem hallottál még a motivációs 
levélről? 
Vagy hallottál, de neked még 
nem volt szükséged rá? Ma ez a 
szituáció még inkább meglepő, 
de később egyre kevésbé lesz az 
– akik manapság több időt töltöt-
tek álláskereséssel, észrevehették, 
hogy a motivációs levelek iránti 
kereslet kevésbé felkapott.
Viszont az sem hátrány, ha több 
motivációs levelünk is van, hiszen 
a legjobb, ha mindig az adott po-
zícióra próbáljuk meg specifi kálni 
– ugyanis, egy jól megírt motivá-
ciós levél megtámogatja a CV-t, 
segít az adott pozíció megszerzé-
sében, és amikor a HR-es tobor-
zó munkatárs elolvassa, jobban 
körvonalazódik számára, hogy 
Te mit tartasz fontos elemeknek 
azok közül, amik az önéletrajzod-
ban lehet csak felsorolt tények, és 
egy kifejtett képet kap arról, hogy 
miért szeretnél bekerülni az adott 
munkahelyre, miért hagytad ott 
az előzőt, hogyan nyilvánulnak 
meg a gyakorlatban, példákon 
keresztül az önéletrajzban is fel-
sorolt tulajdonságaid. Természe-
tesen, mindezt kompakt módon 
megfogalmazva, hogy maradjon 
mit mesélni a személyes interjún 
is.
Szintén érdekes, ha magából a 
nevéből indulunk ki: arról szól, 
mi  motivál  minket a pozícióra, 
és mi legyen az, ami motiválja a 
munkaadót, hogy minket válasz-
szon ki.

Fontos, hogy a  motivációs le-
vél nem az önéletrajz egész mon-
datos formája! A cél az, hogy egy 

mélyebb képet adjon rólad, mint-
ha valakinek személyesen mesél-
nél magadról.
Motivációs levél – miért és 
mikor?
Szóval, mint azt már tudjuk, 
a  motivációs levélnek  sok-
sok  pozitív  oldala van, és ami 
a leglényegesebb, hogy segíthet 
egy munka megszerzésében – de 
mégis, miért, vagy miért ne küld-
jünk motivációs leveleket egyes 
helyekre? Mikor nem kell, mikor 
illik, és mikor kötelező motiváci-
ós levelet küldeni?
Kötelező-e akármikor is?
Először is, csak akkor mondha-
tó, hogy 100%-osan muszáj, ha 
konkrétan kérik, hogy a jelentke-
zéshez csatoljuk.
Vitatható, hogy mennyire fontos 
a HR-es szemében a motivációs 
levél, hiszen általában egy  sze-
mélyes interjú> mégiscsak átfo-
góbb képet ad a jelöltről,
ahol a HR-es és a munkavállaló 
szemtől-szemben állnak/ülnek 
egymással, és a legfontosabb tud-
nivalókat pedig már tudni lehet 
a CV-ből is.
Passzív elvárás
Bár ma már nem szigorú norma 
a  motivációs levél, a magas ké-
pesítést igénylő komoly pozíciók-
nál gyakori eset, hogy a hirdetés-
ben nem kérnek konkrétan ilyet, 
de mégis egyfajta passzív elvá-
rás az ottani HR-esek felől, hogy 
küldjön egyet a jelentkező.
Amikor szabad a gazda
Ha sehol sincs konkrétan meg-
fogalmazva, hogy szeretnének 
motivációs levelet is látni, és a 
lehetőségek is engedik hogy küld-
jünk (e-mailben kell jelentkezni 
és tudunk több fájlt csatolni, vagy 
az online felületen van lehetőség 
motivációs levél feltöltésére), ak-
kor szabad a gazda.
Ártani nem fog ártani, a leg-
rosszabb ami történhet, hogy 
egyéb okok miatt nem minket 
választanak. Rossz  motivációs 
levelet viszont ne adjunk be. Ha 
már vállaljuk, hogy egy plusz do-
kumentummal megtámogatjuk 
az  önéletrajzunkat, és növeljük 
az esélyeinket, akkor már csinál-
juk jól: egy több sebből vérző és 
igénytelen levélnél sokkal jobb, ha 
nem küldünk semmilyet se.

Mérlegeljük képességeinket, 
hogy meg tudunk-e írni jóra egy
motivációs levelet, gondolkoz-
zunk el azon, van-e olyan infó,
ami kimaradt a  CV-ből, vagy 
amit kifejtenénk, példáznánk,
mesélnénk róla.
Nem igazán ajánlott
Olyan állások is vannak, melyek
megpályázásánál  kifejezetten
nem ajánlott motivációs levelet
küldeni. Ha egy munkára kény-
szerből jelentkezünk, felesleges
álszent módon ambíciókról, lelke-
sedésről és motivációról beszélni.
Nem hangzik például túl reáli-
san az, hogy “gyerekkori álmom,
hogy mosogató legyek”. Ellenben,
a “már hosszú idők óta álmom,
hogy grafi kusként dolgozzak” pél-
dául sokkal reálisabb.
A lényeg igazából az lenne, hogy
meglegyen a  felkészültség, és le-
gyen kéznél egy motivációs levél, 
hogy bármikor tudjunk küldeni
egyet, ha épp olyan pozícióba bot-
lunk, ahol kell, vagy úgy érezzük,
szükség lehet rá.
Mi fog történni a motivációs
levelemmel?
Lehet, hogy konkrét információ-
gyűjtés helyett a HR-esek “csak”
átfutják a motivációs leveledet,
hogy leszűrjék, mennyire igé-
nyesen küld be a jelölt egy ilyen
dokumentumot, mennyi időt/
energiát/szakértelmet hajlandó
belefektetni – mint ahogy az akár
egy hétköznapi online beszélge-
tésben (chat, e-mail) is látható,
maga az írásmód is sok mindent
elárulhat az illetőről.
Teljesen mindegy, mennyire ala-
posan vizsgálja meg a HR-es a
motivációs levelet, egy jól megírt
levéllel akkor is nyert ügyünk
lesz.
A kommunikáció és más képessé-
gek megismeréséhez viszont nem
feltétlen kell motivációs levél. Sok
információt a CV-ből is le lehet
szűrni, valamint más módsze-
rekkel is rá lehet jönni azokra a
dolgokra, amik a motivációs levél
átfutásából kiderülnének, és sok-
kal több időt spórol meg mind a
HR-es, mind pedig a pályázó. 
Mint ahogy azt korábban is em-
lítettem, van, hogy hatásosabb
egy szemtől-szembe bemutatko-
zás és ismerkedés – épp ezért, a
motivációs levelek helyét főként
a több körös, gyakran próbafel-
ladatokkal ellátott interjúk kez-
dik átvenni.
Egy másik alternatíva, amikor a 
cég HR-ese inkább a pályázó kö-
zösségi média  jelenlétét futja át 
– ez főleg  LinkedIn-en történik. 
A Facebook (és a többi közösségi
médium) kevésbé formális, de ha
a jelölt könnyedén megtalálható,
természetesen ez sincs feltétlen
kizárva.

                        
forrás: cvonline.hu

Motivációs levél: Kell-e?
A Gallus Baromfi tenyésztő és Keltető Kft. 

Pénzügyi ügyintéző
munkatársat keres.

FELADATOK:
• Kintlévőség kezeléssel kapcsolatos ügyintézés
• Beérkezett számlák nyilvántartásba vétele
• Folyószámlák egyeztetése
• Egyenlegközlők küldése 
• Fizetési emlékeztetők küldése
• Szerződések nyilvántartása, rendszerezése
• Bejövő, kimenő számlák iratrendezése (lefűzése)
• Pénzügyi adatszolgáltatás (vezető részére)
• Kompenzálások- fi zetési megállapodások nyomon követése 

ELVÁRÁSOK:
• Legalább középfokú szakirányú pénzügyi végzettség,
  felsőfokú végzettség előny
• Pénzügyi területen szerzett gyakorlat
• Nagyvállalati munkatapasztalat előny
• Integrált vállalatirányítási rendszerek ismerete előny
• Felhasználói szintű számítógép ismeret - MS Offi  ce alkalmazások
• Megbízhatóság, terhelhetőség, önálló munkavégzés
• Angol és/vagy német nyelvismeret előny

AMIT KÍNÁLUNK:
• Hosszú távú, stabil munkahely
• Dinamikus munkakörnyezet, jó hangulatú, összetartó, profi  csapat
• Jelentős szakmai fejlődési lehetőség

Amennyiben az álláslehetőség felkeltette érdeklődését, kérjük, 
szíveskedjen elküldeni fényképes önéletrajzát a

hr@gallus.hu e-mail címre.
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A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító. Ma-
gyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas-, Zala- és Veszprém me-
gye határán) található. Bőrszabászattal foglalkozunk, mintegy 900 alkalmazottal.

Az alábbi pozícióba új munkatársat keresünk:

BETANÍTOTT MUNKÁS 
és KARBANTARTÓ
Amit kínálni tudunk

Feltételek

További kérdés esetén keressen bennünk bizalommal munkaidő-
ben (8-16 h) a megadott telefonszámokon, vagy az alábbi elérhe-
tőségek valamelyikén.
Cím: Seton Hungary Kft., 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Tel.: Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

Alapórabérek 985 Ft/h-tól!

Tekintse meg facebook oldalunkon a nyitott pozícióinkat!                             Bock Hungária Kft 

Éjszakai munkavégzés esetén megemelt műszakpótlékkal!
✓ Felvétel saját állományba (nem kölcsönzés) 
✓ Hosszú távra biztosítunk munkalehetőséget
✓ Családias légkör, barátságos, közvetlen munkatársak
✓ Versenyképes jövedelem
✓ Cafetéria már a próbaidő alatt
✓ Béren kívüli juttatások
✓ Munkatárs ajánlási program
✓ Távolsági bérlet megtérítése 100%-ban
✓ Ingyenes buszjárat

MIÉRT ÉRDEMES MINKET VÁLASZTANI?

Elérhetőségeink:   Ajka  Tel.: 88/216-146, 06-70/520-7410, e-mail: info@sks.hu  Noszlop  Tel.: 88/505-850, 06-70/520-7410, e-mail: info@bockhungaria.hu

AJKÁRA  ➩ szerszámkészítő ➩ marós ➩ összeszerelő (akár 1 műszak) ➩ gyártástechnológus 
NOSZLOPRA ➩raktári anyagmozgató ➩öntvénymegmunkáló ➩PUR gépkezelő ➩összeszerelő ➩kárpitos ➩szabász

Azonnali kezdéssel
munkatársakat keresünk
határozatlan idejű szerződéssel
kettő, ill. három műszakos munkarendbe

FRÖCCSÖNTŐ
GÉPKEZELŐ - Ajka
Elvárások: 
• 8 általános iskolai
  végzettség
• több műszakos
  munkarend vállalása
• kitartás, szorgalom
Előny:
• hasonló területen szerzett
  szakmai tapasztalat
Feladatok:
• termelőgépek kiszolgálása,
  termékek kezelése
• munkautasításban
  meghatározott
  folyamatok betartása

GYÁRTÁSKÖZI MINŐSÉGELLENŐR -Ajka
Feladatok:
• termékek folyamatos ellenőrzése a vonatkozó ellenőrzési
  tervben előírtak alapján a határminta fi gyelembevételével
• az elvégzett ellenőrzések dokumentálása
• sorozatgyártások engedélyezése
• a termékek dokumentációinak és az alkatrészrajzok
  naprakészen tartása
• nem megfelelő termékekkel és alkatrészekkel
  kapcsolatos teendők ellátása
Elvárások:
• műszaki területen szerzett min. szakmunkás végzettség
• jó műszaki rajzolvasási készség (gépészet)
• alapvető mérési ismeretek és készségek (pl.:tolómérő, idomszerek)
• számítógép felhasználó szintű ismerete (Excel, Word, Outlook)
• több műszakos munkarend vállalása
• precíz munkavégzés, határozottság, megbízhatóság
Előny: azonos munkakörben szerzett tapasztalat PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

A Schwa-Medico GmbH 1975-ben kezdte meg az orvostechnikai eszközök 
gyártását Németországban. 1995-ben tevékenységét transzformátorgyártással 
bővítette. Jelenleg már 3 kontinensen folytat termelő tevékenységet közel 3000 
embert foglalkoztatva.   Magyarországi vállalata az ajkai Schwa-Medico Kft.

E-mail:          t.horvath@schwa-medico.com
Személyesen:    Ajka, Téglagyári út 21.
          alatti irodánkban.

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:

Érdeklődni:
06 20/483 00 56 telefonszámon.

A termelés bővítése érdekében új

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
a munka jellegéből adódóan nőket ajkai telephelyre,
3 műszakos munkarendben történő foglalkoztatásra, 

Devecserben történő munkavégzésre, 2 műszakos 
munkarendre főként férfi akat.

Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség, azonnali kezdéssel
• Felvétel saját állományba,
  határozatlan idejű szerződéssel
• Törvényi előírásnál magasabb alapbér
• Teljesítményprémium
• Útiköltség térítés 
• Cafetéria juttatás

Amit elvárunk:
• Minimum 8 általános
   iskolai végzettség
• Megbízhatóság,
  pontos munkavégzés



12 2018. február 2. 

EmelőgépkezelőEmelőgépkezelő
TargoncavezetőTargoncavezető
Földmunkagép-Földmunkagép-
kezelőkezelő
GépkezelőGépkezelő
jogosítványokjogosítványok
megújítása!megújítása!

8400 Ajka, Avar u. 23.

Ny: E-000202/2014

Jelentkezés:
8400 Ajka, Avar u. 23.

Telefon: 06/88/203-148, 
06/20/924-8498

Induló
képzéseink:

REDŐNYDOKTOR!REDŐNYDOKTOR!    06-20/06-20/404-8680404-8680
Gurtnik, automaták cseréje, 

redőnykészítés, ablakszigetelés. 

Veszprémi élelmiszeripari 
partnercégünk megbízásából 

keresünk

azonnali
k

Ajkáról és az Ajka- -
-Herend-
útvonalról.

Kiemelt a :
950- !

További juttatások: 
15/50%,

i
Veszprémig, munkaruha,

hétvégi ,

, cafeteria.
Részletes tájékoztatás:

(hétköznapokon 8-16-ig)
20/216-5610

(nyilvántartási szám: 310-1/2012-0700.)

A Kókai Tömítéstechnikai Kft., Magyarország egyik vezető gumiipari 
alkatrész-gyártó vállalata. Jelenleg több, mint 7000 négyzetméteren 
folytatjuk járműipari, pneumatikai, automatizálási és háztartási 
elektronikai alkatrészgyártó tevékenységünket. Folyamatosan bővülő 
termelésünkhöz betanított munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe 
Ajka vonzáskörzetéből:

FRÖCCSGÉPKEZELŐ
SORJÁZÓ/VIZUÁLIS ELLENŐR
FESTŐ
Leendő munkatársaink egy felvételi teszt és próbamunka (kb. 2,5 óra) 
valamint munka-alkalmassági vizsgálat (Ajkán) után akár AZONNAL 
MUNKÁBA ÁLLHATNAK.

SAJÁT DOLGOZÓI JÁRATUNK és SZÁLLÓNK jelenleg nincs, ezért keressük 
AJKA vonzáskörzetéből leendő kollégáinkat.
 
Amit ajánlunk:
- 150.000 Ft bruttó kezdő HAVIBÉR
- akár 1 hónapos próbaidő teljesítménytől függően
- próbaidő után a szakmai elvárásokhoz igazodó HAVI BÉRPÓTLÉK rendszer
- nettó 10.000 Ft JELENLÉTI pénz és éves CAFETERIA-keret
- havi TELJESÍTMÉNY-PRÉMIUM rendszer az első teljes hónaptól
- gyakorlattól és teljesítménytől függően akár bruttó 220.000-270.000 Ft
   havi kereset 3 műszakos munkarend esetén
- PÉNZJUTALMAS Dolgozó ajánló és Ötletbörze lehetőség
- HOSSZÚ TÁVÚ, stabil, saját állományba BEJELENTETT munkalehetőség
- HATÁROZATLAN idejű szerződéssel egy biztos alapokon álló, magyar
  tulajdonú vállalatnál.
 
A munkakörök betöltéséhez 8 általános végzettség szükséges.
 
Kérjük, hogy jelentkezésüket a
- gabi@kokai.hu E-MAIL CÍMRE küldjék vagy
- adják le SZEMÉLYESEN telephelyünkön (Ajka, Ipari park 5725.,
  a Bakonygyepes felőli első körforgalomnál)
- vagy jelentkezzenek FACEBOOK oldalunkon keresztül.
 
A BÉRRENDSZERRŐL és a munkavégzés egyéb feltételeiről SZEMÉLYESEN 
adunk további tájékoztatást, köszönjük megértésüket.

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

  soha többé ajtófestés
  törmelék nélkül akár egy nap alatt
  bontás helyett új, modern felület
  könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
  a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
saját gyártású minoségi alapanyagok

Gyors, tiszta, tartós és stílusos

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

PERFEKT MÓR BT. 

www.perfektajto.hu




