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LUCIFER SZEXSHOP
GYŐR, BARTÓK B. U. 1. (UDVARBAN)
M.MAGYARÓVÁR,MALOMSZER U. 8. 

+36 20/ 475 7667
+36 20/ 372 4544

SIÓFOK, FŐ U. 45. (ZÁKONYI F. KÖZ) +36 20/ 391 5588
www.luciferszexshop.hu

ÚJ INTIM JÁTÉKOK ÉRKEZTEK!

KÖVESS BENNÜNKET!

 HÓFEHÉR
CSODASZÉP
FEHÉRNEMŰK

ÉRKEZTEK!

29080002

ELKÖLTÖZTÜNK!
Új címünk: Győr, Serfőződombi dűlő 3.  
(volt Zöldért telep a szabadhegyi vasútállomásnál)

Nyitva: h.-p. 7-15.30 óráig
Tel: +36-70/312-7854, +36-70/312-7962, +36-96/209-059

facebook.com/lemezdiszkont

A készlet erejéig!

SZÍNHIBÁS TRAPÉZLEMEZ 0,6
nettó: 1.102 Ft /m2

(bruttó 1 400 Ft/m2)

AKCIÓ! Színes trapézlemez
0,7 mm vastag

br.: 1.400 Ft/m2

CSEREPES LEMEZ 
német alapanyagból, matt 0,45 

nettó: 1.378 Ft  
(bruttó: 1.750 Ft)

RAKTÁRRÓL AZONNAL! A készlet erejéig!

T-20 SZÍNES trapézlemez 0,45
nettó: 1.378 Ft /m2 
(bruttó 1.750 Ft/m2)

Palatetők bontás nélküli felújítása. 
CSALÁDI HÁZAK HŐSZIGETELÉSE, SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS!

Bádogos Szaküzlet

99070058

99080008

29060016

TM Profil Kft. • Győr, Serfőző u. 2. • Tel.: +36-96/438-467, +36-20/426-0824 • Nyitva: h.-p. 8-17 h, szo. 8-12 h

   • gipszkarton lapok, gipszkarton profilok • flexibilis ragasztó kül- és beltérre vakolatok  • vakolatrendszerek, kiegészítők
• hőszigetelő anyagok • padlókiegyenlítők • profilok, élvédők, ragasztók • díszlécek (kül- és beltéri) • gránit, márvány könyöklők

G I P S

INGYENES ÁRAJÁNLAT-KÉSZÍTÉS!

Kültéri hőszigetelő 
rendszer!

BOMBA ÁR MINDEN MÉRETRE!
Az árakról érdeklődjön személyesen!

• POLIFARBE VAKOLAT-AKCIÓ (1.1 m2 háló, 6 kg ragasztó, 7 cm hungarocell)

HOMLOKZATI  
Hungarocell EPS 80

5 cm ............................ 925 Ft/m2

7 cm ..........................1.295 Ft/m2

10 cm ........................1.850 Ft/m2

99030078

1.800 Ft/m2
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KÁRTYA ÉS ELFOGADÓHELY

Rigips 
vakolat 
3-6 mm 20kg 

bruttó  3.000 Ft/db
1400Ft/kg
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SAGA ABLAK ÉS AJTÓ BEMUTATÓTEREM 
Győr, Nagysándor József utca 31. (ETO Park)  

Nyitva: h.-p. 8.30-16.30 h
Műanyag és alumínium nyílászárók, redőny,  

szúnyogháló, párkányok, könyöklők

NYÁRI AKCIÓ!
A megrendelt ablakok mellé:  

PANELLAKÁS esetén 3 rétegű üveget adunk 2 rétegű áráért!
CSALÁDI HÁZAK esetén a műanyag, hagyományos 

tokos redőnyt ajándékba adjuk!
Részletekről érdeklődjön:  

+36-70-77-30-688, +36-70-43-49-966 • sagaablak@gmail.com

99070082

Az akció visszaonásig tart.

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 52/A, I. emelet 6. (Árpád parkolóháztól 2 percre) 
Tel.: +36-30/609-9252 • www.colordent.hu • info@colordent.hu

99080023

Dr. Deák Henrietta
INGYENES
ÁLLAPOTFELMÉRÉS!

Teljes körű fogászati szakrendelő
utánaelőtte

KÉRJEN IDŐPONTOT!
 +36-30/609-9252

Szeretnél 
jobb  

munkát,  
több  

fizetéSt?

Sekken sarok
248x175 cm, táskarugós,  

mindennapi alvásra ajánlott

Axel 2-es  
kanapé

rugós, széles  
szövetválasztékkal

265.600 Ft-tól

99.400 Ft-tól

Győr, Csipkegyári u. 11. (Duna Center)
Nyitva: h.-szo. 9-19 h, v. 9-18 h • Tel.: +36-70/674-4052

www.ronikbutor.hu

Dalma 2 m-es konyhablokk
munkalappal, szifonnal, mosogatótálcával, fogantyúval 

Linda  
6-os étkező

New York szekrénysor 
3 m, több méretben rendelhető

123.700 Ft-tól

134.600 Ft-tól

187.500 Ft-tól

 Konyháink elemenként is rendelhetőek! Hozza be konyhájának méretét, és mi megtervezzük!

29080004

Luca gardrób
240 cm, több színben rendelhető

88.400 Ft-tól
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Szeretnél 
jobb  

munkát,  
több  

fizetéSt?

28050016

GYŐR, SZESZGYÁR U. 9. 
96/358-134, 06-30/300-3633 
ILLESABLAK@HOTMAIL.COM
NYITVA: H.-P. 8-16 H

99030043

ÉPÍTKEZIK? 
FELÚJÍT?

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, 
BEJÁRATI AJTÓK, PORTÁLOK,  
BELTÉRI AJTÓK NAGY VÁLASZTÉKBAN! 
REDŐNYÖK, KIEGÉSZÍTŐK…

STANDARD  MÉRETŰ  
BELTÉRI AJTÓK 

RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐVEL!

Grill nyárs • Szabadtéri tűzhely • Grill

Még több modell győri telephelyünkön! HÍVJON!
06-20/228-2500 • www.eurofire.hu

29070002

KERTI GRILLSÜTŐ

AKCIÓ
10%
KEDVEZMÉNY
Az akció 2019. augusztus  
31-ig érvényes.

• Kétoldalú zománcozott 
ónacél, ellenáll az időjárásnak

• Négy kerék segítségével 
mozgatható

• Felszerelhető extrák:  
szikrafogó rács - motoros 
nyárs - pároló edény

BONTÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA
Gépjárművek forgalomból való kivonása

Roncsautó vétel 
fém, színesfém, használt katalizátorok felvásárlása

Tel.: 06/96/461-023
Mobil: 06/30/341-6790
E-mail: tet@demoalcu.hu

REGISZTRÁLT AUTÓBONTÓ

TÉT - MOSONMAGYARÓVÁR

Nyitva:  H - P : 8:00 - 15:30
 Szombat: 8:00 - 11:30
 Vasárnap: ZÁRVA

99080031

REGISZTRÁLT  
AUTÓBONTÓ 

BONTÁSI IGAZOLÁS  
KIÁLLÍTÁSA

•	 Gépjárművek	forgalomból	való	
kivonása

•	 Roncsautó-vétel
•	 Fém,	színesfém,	használt		

katalizátorok	felvásárlása

Tel.:	96/461-023,	06-30/341-6790	•	E-mail:	tet@demoalcu.hu	
Web:	www.demoalcu.hu	•	Nyitva:	h.-p.	8-1530	h,	szo.	8-1130	h,	vas.	zárva

SZÍNESFÉM 
KERESKEDÉS

A felvásárlási árak  
2019.08.08-13-ig érvényesek!

Digitális mérlegelés,
azonnali készpénzfizetés!

Üzemi kiselejtezett gépek, elektromos 
berendezések felvásárlása!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

• vörösréz: 1.100-1.300 Ft/kg
• sárgaréz: 800 Ft/kg
• alumínium: 160-260 Ft/kg
• saválló: 220 Ft/kg
• vas-vaslemez: 28-41 Ft/kg
• kábel (réz): 280 Ft/kg
• ólom-horgany: 350 Ft/kg
• ólom akkumulátor: 160 Ft/kg
• vegyes fémtartalmú: 40-50 Ft/kg
(bontandó, villanymotor, hegesztő, trafó)  
• forgalomból kivont autó 15 Ft/kg

játék

Megfejtését küldje be 2019.08.31-ig
szerkesztőségünk címére levélben

(9027 Győr, Tátika u. 1.) vagy e-mailben
(gyor.rejtveny@szuperinfo.hu).

A nyeremények a sorsolástól számított 1 hónapig vehetők át,  
átvétel hiányában újrasorsolásra kerülnek.

Hidrosztatikai nyomás a folyadé-
kokban és gázokban a folyadék 

vagy gáz részecskeszámából  
adódó nyomás.

 A helyes megfejtést beküldők között  
5 alkalmas asztalitenisz bérletet  

sorsolunk ki a Club Aréna Sportközpont  
felajánlásából.

Legutóbbi játék nyertese: Simkó György (Ács)

Igaz vagy hamIs?

ABLAKFELÚJÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL, GARANCIÁVAL!
• SOFA ablakok • régi ablakok
• műanyag ablakok

Másodlagos vízvezető elhelyezése

• Hőszigetelt üveg csere
• vasalat-beállítás • gumicsere

30/630-7328 • nett.ablakszerviz@gmail.com
www.ablakszerviz-movar.hu 99020029

27 éve az Önök  szolgálatában

Kedves Olvasóink!

Szerkeesztőségünk  
2019. augusztus 10-től 25-ig zárva tart.

2019. augusztus 26-tól a megszokott  
nyitvatartási időben  
(hétfő-péntek, 8-16 óráig) várjuk Önöket!
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FATECHNIKA SZERSZÁMBOLT
Holz & Metal Kft.  • Győr, Fehérvári út 80.

(ÉPFU irodaház aljában, a tekéző mellett, kiváló parkolási lehetőséggel)

99080012

Nyitva: h.-p. 8-1630, szo. 8-12 h.• Tel.: +36-96/416-160 
Mobil: +36-30/638-9928 • www.holzmetal.hu • info@holzmetal.hu

BS 128 HDR fémfűrészgép 
Bruttó akciós ár: 169.900 Ft

Most ajándék 3 db fűrészlappal

KERSNER BÚTOR OUTLET

ETO-Park Pláza, 9027 Győr, Nagysándor József u. 31. • Tel.: +36-20/322-0626, +36-20/955-5351
Nyitva: h.-p. 10-19 h, szo.-v. 9-15 h • www.kersner.hu

Bútoraink az üzletből azonnal elszállíthatók!

2019.08.16-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

99080022

HATALMAS NYÁRI ÁGYAKCIÓ

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN

-56%-ig

89.900 Ft-tól

59.900 Ft-tól

Ágyak

14.900 Ft-tól

FotelekPrémium kategóriás  
franciaágyak

Dublin és Qiun sarkok
ágyneműtartós,  
ágyazható

229.900 Ft helyett 79.900 Ft

John u-forma 
+puff
ágynemű- 
tartós, 
ágyazható

Papenburg u-forma 
ágyazható

179.900 Ft helyett  69.900 Ft

Chesterfield kanapé

Proximo sarok
ágyneműtartós, 
ágyazható

239.900 Ft helyett 99.900 Ft
Marina kanapé
relax funkció

154.900 Ft helyett  69.900 Ft

324.900 Ft helyett  149.900 Ft

279.900 Ft helyett  129.900 Ft

Seven sarok 
ágyneműtartós,  
ágyazható

259.900 Ft helyett 89.900 Ft
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Gréta kanapéP140-es kanapé

Big sor 360 cm Léna háló 240 cmTolóajtós gardrób Hajni sor

Pega sarokFranciaágy

Nova 3-as tálaló
Előszobafal

Étkező

A
 képek illusztrációk. A

z akció a készlet erejéig tart.

KANAPÉK: 51.500 Ft-tól
73.900 Ft-tól

29.000 Ft-tól

118.000 Ft-tól

Stokik, székek 4.900 Ft-tólAsztalok 16.500 Ft-tól

KONYHA, TÁLALÓ ÉS  ÉTKEZŐ AKCIÓBAN!

29080007

Győr, Déry Tibor u. 1. • Tel.: 96/525-265, 20/256-2826  
Nyitva tartás: h.-p. 9-18, szo. 9-13 h

Tuti Bútorbolt
www.tutibutor.hu

BÚTOROK EGYEDI MÉRETRE GYÁRTÁSA, KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!

TUTI BÚTOR TUTI JÓ ÁRON!

Tuti Bútorbolt

SZEKRÉNYSOROK: 84.900 Ft-tól

Bence kanapé

YTONG: a hőszigetelés is benne van
az egyre szigorodó hőtechnikai sza-
bályozás mindenkit takarékosságra, a 
gazdaságosabb megoldások keresésére 
ösztönöz. a hazai családiház-építők által 
régóta ismert és kedvelt YtOng 
falazóelemek, az érvényben 
lévő energetikai rendelet 
külső falazatokra vonat-
kozó követelményeit 
- az új fejlesztésű Ytong 
lambda terméktípussal 
- már 37,5 cm vastag-
ságtól kiegészítő hőszi-
getelés nélkül is teljesítik. 
az Ytong termékek hasz-
nálatával egyrétegű energia- 
hatékony, környezetbarát, korszerű 
falazatok építhetők, ezáltal a kiegészítő 
hőszigetelések idő- és költségvonzata 
megtakarítható. az Ytong Lambda 37,5 
cm termék használatával a követel-
ményértéknél jobb hőszigetelő képessé-
gű falakat (U=0,22 W/m2K) építhetünk 
úgy, hogy nem kell bosszankodnunk 
az esetleg rosszul kivitelezett, csúnyára 

sikerült, páratechnikai hibáktól hemzsegő 
kiegészítő hőszigetelés miatt.  
az Ytong Lambda 50 cm széles eleme-
ivel még jobb, U=0,16 W/m2K hőszige-

telő képességű falazatok építhetők 
egyetlen munkafolyamattal.  

az Ytong elemek a „tér 
minden irányában” azonos 
mértékben hőszigetelnek. 
Így a hőhidak, a 
páralecsapodás és a pe-
nészedés ellen egyaránt 
védelmet nyújtanak. 

az YtOng tisztán ásványi 
eredetű anyag, ezért nem 

éghető. a magas tűzállóságon 
felül optimális nyomószilárdsággal ren-
delkezik. Kiváló hőfokcsillapítása nem-
csak a téli időszakban biztosít kellemes 
hőmérsékletet a lakásban, de megakadá-
lyozza az épület nyári túlmelegedését is. 
viszonylag nagy mérete miatt az építési 
munka gyorsan halad, a munkaidő-
megtakarítás akár 35% is lehet. a nagy 
méretpontosságának köszönhetően 2,5 

mm-es vékonyfugával falazható, ezért a 
hagyományos falazási technikához képest 
a nútféderes elemeknél akár 80%-os 
habarcsmegtakarítással is számolha-
tunk. Kiváló alakíthatósága lehetővé 
teszi, hogy íves falak, érdekes alaprajzú 
épületek is könnyen és hőhídmentesen 
elkészíthetőek legyenek az Ytong építési 
rendszerrel. 

szakértőnk: 
seper borbála 
Y-YtOng Kft.
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Hívjon!

Várszegi 
Tamás

• 14 éves szakmai   
 tapasztalattal
• több száz, sikeres  
 ingatlan-értékesítésel  
 rendelkezem.

ELADOM
VAGY KIADOM 

INGATLANÁT!

Tel.: 06-20/428-4477

98
09

00
8929080005

Écs központjában 1472 m2-es, 
építési telek 21,5 m-es utcafront-
tal  eladó. Ár: 5.000.000 Ft. Érd.:  
+36-70/657 8534.
Rábacsécsényben 3 szobás, gáz-
fűtéses, családi ház új tetővel 
eladó! Ár: 17.900.000 Ft. Érd.:  
06-70/338-6708.
Écsen eladó 100 m2-es, 3+2 
félszobás, felújított, családi 
ház! Ár: 28.000.000 Ft. Érd.:  
06-70/660-5718.
Bakonyszentlászlón 50 m2-
es, 1,5 szobás, családi ház el-
adó. Irányár: 5.900.000 Ft. Tel.:  
06-70/977-7842.
Győrtől 15 km-re, Gönyűn új épí-
tésű, kulcsrakész, családi ház el-
adó! Használatba vételi engedély: 
2019. okt. vége! Telek: 761 m2, 
lakótér: 94 m2 + fedett terasz há-
tul 34,65 m2 + 9,08 m2 terasz elől, 
cirkó gázkazán. Ár: 37.800.000 Ft.

99070059
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Győr, Mészáros Lőrinc u. 1. • Tel./fax: 96/336-760 
www.zarlak.hu

HIKOKi DH40MC  
fúró-vésőkalapács  
SDS-Max
•	 Furat	betonban:	40	mm	
•	 Betonban	furókoronával:	105	mm
•	 Teljesítmény	felvétel:	1100	W
•	 Üresjárati	fordulatszám:	620/min
•	 Ütésszám:	2800/min
•	 Ütési	energia:	10,5	J

DDF453RFE  
fúró csavarbehajtó
•	 Akkumulátor:	18V	LXT
•	 Tokmány:	1,5-13	mm	gyorstokmány
•	 Fúrásteljesítmény	acélban:	13	mm
•	 Fúrásteljesítmény	fában:	36	mm
•	 Üresjárati	fordulatszám:	0-400/perc
•	 Nyomaték:	42/27	NM
•	 Tartozék:	koffer,	2	db	akkumulátor,	töltő

Állítható forgáspont 
szárnyas kapuhoz 
M16-24

Állítható forgáspont 
talplemezzel  
szárnyas kapuhoz 
M16-24

1.390 Ft-tól
1.620 Ft-tól

119.900 Ft

52.900 Ft

5-6-7 légkamrás  
Kömmerling nyílászárók  
2-3 rétegű üvegezéssel!

AKCIÓ 
99050011

Győr, Kálvária u. 32.  (a pápai úti vasúti átjáró előtt 50 m-re)
Nyitva: h.-p. 9-12, 13-17 óráig. 

Tel./fax: 06-96/517-082 • 06-70/946-7152
web: www.ablak-doktor.hu • e-mail: ablakdoktor@t-online.hu

ABLAK 
DOKTOR 

kft

Ajánlatkészítés, felmérés, beépítés, kőműves javítás.

EGYÉB TERMÉKEINK: 
télikertek 
redőnyök 

párkányok 
szellőzőkBEJÁRATI AJTÓK-35%
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99070081

Vagyonvédelmi rendszer telepítés

KNX ipari és lakossági automatizálás
Egyedi világítások tervezése  
és gyártása

TÖLTÉSTAVAI
PÁLINKAFŐZDE

Hagyományos kisüsti és egylépcsős technikával 
dolgozunk a tavalyi áron.

1.700 Ft/liter pálinka
(Jövedéki adó: 835 Ft/l • Főzési díj: 865 Ft/l) 

Előjegyzéseket az alábbi telefonszámon fogadunk:

20/572-0524 • 20/428-0850
Töltéstava, Iskola u. 51. • www.propalinka.hu

96070052

GRÁNIT, MŰKŐ SÍREMLÉK  
MEGRENDELHETŐ

Továbbá rövid határidővel 
vállalunk:  

tisztítást, felújítást, fedlapcserét, 
újralapozást, helyreállítást.

Munkáinkra garanciát vállalunk.
Több munka megrendelése 

esetén kedvezmény.
Kérjen ingyenes ajánlatot!

Sándor László kőfaragó 
06-30/612-3236

99050046

A p r ó
h i r d e t é s e k

SZOLGÁLTATÁS

•	 Redőnyök,	 reluxák,	 szalagfüggö-
nyök,	 napellenzők,	 szúnyoghálók,	
párkányok	 stb.	 kedvezménnyel,	
garanciával,	 helyi	 szakember-
től.	 Kérjen	 ingyenes	 árajánlatot!		
www.redonyosattila.hu.	 Érd.:	
0630/235-0927,	Horváth	Attila.

•	 Bioptron	 lámpát,	 dobozt,	 szín-
terápiát,	 állványt,	 légterápi-
át,	 Ceragem	 ágyat	 vásárolok!	
0620/529-9861.

•	 Festő	 munkákat	 vállalok,	 csa-
ládi	 házak	 és	 társasházak	 belső-
külső	 festését,	 rövid	 határidővel.	
0670/967-5175.

•	 Lomtalanítást	 vállalok	 pad-
lástól	 pincéig,	 eltakarítom	 lim-
lomját!	 Ár	 megegyezés	 szerint!	
0670/707-5812.

•	 Palatetők	 átfedése	 bontás	 nélkül,	
tetőfedés,	tetőjavítás,	bádogos	mun-
kák.	0630/981-7047.

INGATLAN

•	 Győr-Marcalvárosban,	 4	 szintes	
panelház	 4.	 emeletén,	 49	 nm-es,	 2	
szobás,	francia	erkélyes,	2	éve	esz-
tétikailag	 és	 műszakilag	 egyaránt	
felújított,	 parkolási	 lehetőséggel,	
igény	 szerint	 bútorokkal	 együtt	 is	
eladó.	Ár:	21,9	M	Ft.	Tel.:	0620/428-
4477.

•	 Győrben	vagy	környékén	építkez-
ne?	 Rendelkezik	 már	 telekkel,	 de	
nem	 tudja,	 merre	 induljon?	 Meg-
bízható,	 prémium	 kategóriás,	 mo-
dern	elrendezésű	 lakóházat	ajánlok	
figyelmébe,	 fűtéskész	 átadással,	
mesterház	minősítéssel.	Az	ár	telek	
nélkül	értendő!	Ár:	25,9	M	Ft.	Tel.:	
0620/428-4477.

•	 Győr-Gyárvárosban,	szigetelt	tár-
sasház	II.	szintjén,	53	nm-es,	2	szo-
bás,	 erkélyes	 téglalakás,	 parkolási	
lehetőséggel	eladó.	Ár:	17,49	M	Ft.	
Tel.:	0620/428-4477.

•	 Győr-Ménfőcsanakon,	 6	 lakásos,	
szigetelt	 társasház	 I.	 szintjén,	 61	
nm-es,	 erkélyes,	 nappali	 és	 2	 szo-
bás,	 galériás,	 egyedi	 fűtéses	 tégla-
lakás	 eladó.	 Közös	 ktg.	 nincs!	 Ár:		
25	M	Ft.	Tel.:	0620/428-4477.

•	 Győr	 frekventált	 részén,	15	 laká-
sos	társasház	I.	szintjén,	55	nm-es,	2	
szobás,	műanyag	ablakos,	szigetelt,	
házközponti	 fűtéses,	 tehermentes,	
gyorsan	 költözhető	 világos	 lakás,	
kamrával,	 saját	 tárolóval,	 zárt	 ud-
vari	parkolóval	eladó.	Ár:	18	M	Ft.	
Tel.:	0620/428-4477.

•	 Győrújbaráton,	Lila-hegyen,	Pap-
erdő,	 1.080	 nm-es,	 művelésből	 ki-
vont,	meredek	 zártkerti	 telken,	 kb.	
30	nm-es,	tetőtér	beépítéses,	alápin-
cézett	hétvégi	ház,	vezetékes	vízzel,	
árammal,	 szerszámtárolóval,	 20	 db	
termő	 gyümölcsfával	 eladó.	 Ár:		
4,5	M	Ft.	Tel.:	0620/428-4477.

•	 Győr-Szabadhegyen,	társasház	II.	
szintjén,	nettó	65,2	nm-es,	erkélyes,	
nappali	 és	 hálószobás,	 nagy	 kony-
ha-étkezős,	egyedi	fűtéses,	csendes	
és	világos,	jó	állapotú,	tehermentes,	

klimatizált,	alacsony	rezsijű	 tetőté-
ri	 lakás,	 saját	 tárolóval	 eladó.	 Ár:		
26,5	M	Ft.	Tel.:	0620/428-4477.

•	 Győr-Sárás	 I-en,	 50	 nm-es	 tégla	
ház,	 16	 nm	 fedett	 terasszal	 eladó.	
A	telek	434	nm,	parkosított,	 faház-
zal,	 fúrt	 kúttal,	 automata	 öntöző-
rendszerrel,	 ipari	 árammal	 ellátott.	
A	 fűtést	 modern	 gázkonvektor	 és	
infrapanel	 szolgáltatja,	 a	meleg	 vi-
zet	 villanybojler	 és	 szabadtéri	 víz-
tartály	 is	 biztosítja.	Ár:	 19,8	M	Ft.	
Tel.:	0620/428-4477.

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.  
az alábbi pozícióra keres kollégát 

NAGYIGMÁNDRA: 

GÉPKEZELŐ 
ELVÁRÁSOK: targoncavezetői jogosítvány, precíz munkavégzés, 

megbízhatóság.
AMIT NYÚJTUNK: Hosszú távú munkalehetőség, bejelentett, biztos 

állás, képzések, jó munkahelyi légkör és versenyképes jövedelem. 
JUTTATÁSOK: cafeteria, év végi jutalom, munkába járási támogatás, 

iskolakezdési támogatás, dolgozói kedvezmények 

JELENTKEZÉS:
E-mailen: jelentkezes@btakarmany.bonafarm.hu 

Érdeklődni lehet telefonon munkanapokon 8 és 15 óra között: 06/34/557-072

29080006

Felelôs kiadó: Pention Kft.
Megjelenik: 20.000 példányban Gyôr környékén
Lapzárta:  megjelenés elôtti péntek 14 óra

Szerkesztőség: 9027 Gyôr, Tátika u. 1.
Tel.: 96/310-991 • Web: www.szuperinfo.hu 
E-mail: gyor@szuperinfo.hu • Terjeszti: Arrabona Post
Győr-Moson-Sopron megyei Békéltető Testület
9021 Győr, Szent István u. 10/a
9001 Győr, Pf. 673
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
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A WIREG-nél 
NEM IZZAD!

A WIREG Hungária Kft. (Töltéstava) KlIMATIZálT üzemébe keresi munkatársait  
síkvágó, operátor, anyagmozgató munkakörökbe!

Könnyen megtanulható és elvégezhető,  
betanított munka családias környezetben

Versenyképes jövedelem (alapbér + teljesítménybér, cafeteria,  
multifunkció bónusz, hűségjutalom, extra műszakpótlék)

Ingyenes vállalati buszjáratok  
(Győr, Réde, Bakonyszentkirály, Bakonyszombathely irányából

Határozatlan idejű szerződés, hosszútávú munkalehetőség

Jelentkezését várjuk munkaidőben a 96/548-267-es telefonszámon 
vagy e-mailben: personal@wireg.com

WIREG Hungária - Formába hozzuk nyomdai termékeit
99
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www.dh.hu

DOLGOZZ VELÜNK!
BŐVÍTJÜK ÉRTÉKESÍTŐI CSAPATUNKAT!
JELENTKEZZ MÉG MA ÉS LÉGY TE IS KOLLÉGÁNK 

ÚJ, BELVÁROSI IRODÁNKBAN! 

Önéletrajzod a gyor.belvaros@dh.hu email címre várjuk.
+36 96 365 253  Győr, Árpád út 38/A.

29060009

A hirdető tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.

A REHAU a polimer alapú prémium megoldások piacvezető márkája. Világszerte 
közel 20 000  munkavállalónak biztosítunk stabil megélhetést.  Dinamikusan 

fejlődő hazai autóipari ágazatunk számos nagynevű autógyárat szolgál ki prémium 
kategóriás polimer alkatrészekkel.

Velünk az élvonalba kerülsz!
Nézz körbe weboldalunkon, tudj meg többet a REHAU-ról, és várjuk jelentkezésed a 

hr.gyoer@rehau.com email címre!

www.rehaukarrier.hu

Leendő feladataid:
• Targoncával teherszállítási és 

anyagmozgatási feladatokat 
ellátása. 

• Áruk, anyagok emelése, polcra 
helyezése és egyéb mozgatása

• Kamionok fel és lepakolása

• Területek közötti anyagmozgatás

Mit kínálunk Neked:
• Akár bruttó 300.000 Ft/hó

• Cafetéria már a próbaidő letelte 
után - bruttó 50.000 Ft/hó

• Munkába járás térítése nettó 30 
Ft/km

• Hazautazás támogatása 86%-ban,
vagy 15 Ft/km formájában

• Karácsonyi jutalom

Szükséges tapasztalatok:

• Targonca vezetői engedély  (3324, 

3313-as gépcsoport 

típusmegjelöléssel) és OKJ 

bizonyítvány 

• Hasonló területen szerzett 

munkatapasztalat

• Folyamatos munkarendben való 

munkavégzés vállalása

• Számítógép felhasználó szintű 

ismerete

• Terhelhetőség, önállóság, 

megbízhatóság, precíz 

munkavégzés

GYŐR
TARGONCAVEZETŐ

A REHAU a polimer alapú prémium megoldások piacvezető márkája. Világszerte 
közel 20 000  munkavállalónak biztosítunk stabil megélhetést.  Dinamikusan 

fejlődő hazai autóipari ágazatunk számos nagynevű autógyárat szolgál ki prémium 
kategóriás polimer alkatrészekkel.

Velünk az élvonalba kerülsz!
Nézz körbe weboldalunkon, tudj meg többet a REHAU-ról, és várjuk jelentkezésed a 

hr.gyoer@rehau.com email címre!

www.rehaukarrier.hu

Leendő feladataid:

• Legyártott termékek vizuális 

ellenőrzése

• A gépek mellett felállított 

számítástechnikai eszközök 

kezelése

• Autóalkatrészek összeszerelése

• A munkakörnyezet rendben 

tartása

Mit kínálunk Neked:

• Akár bruttó 250.000 Ft/hó

• Cafeteria már a próbaidő letelte 

után - bruttó 50.000 Ft/hó

• Belépési bónusz 150.000 Ft

• Munkába járás térítése nettó 30 

Ft/km

• Hazautazás támogatása 86%-ban,

vagy 15 Ft/km formájában

• Karácsonyi jutalom

Szükséges tapasztalatok:

• Terhelhetőség

• Önállóság

• Kézügyesség

• Precíz munkavégzés

• Több műszakos munkarend

vállalása

GYŐR
ÖSSZESZERELŐ

Velünk az élvonalba kerülsz!
Nézz körbe weboldalunkon, tudj meg többet a REHAU-ról, és várjuk jelentkezésedet  

a hr.gyoer@rehau.com e-mail címre! • www.rehaukarrier.hu

Velünk az élvonalba kerülsz!
Nézz körbe weboldalunkon, tudj meg többet a REHAU-ról, és várjuk jelentkezésedet  

a hr.gyoer@rehau.com e-mail címre! • www.rehaukarrier.hu

ÖSSZESZERELŐ
GYŐR

TARGONCAVEZETŐ
GYŐR

 LEENDŐ FELADATAID:
• Legyártott termékek vizuális ellenőrzése
• A gépek mellett felállított számítástechni-

kai eszközök kezelése 
• Autóalkatrészek összeszerelése
• A munkakörnyezet rendben tartása

SZÜKSÉGES TAPASZTALATOK:
• Terhelhetőség
• Önállóság
• Kézügyesség
• Precíz munkavégzés
• Több műszakos munkarend vállalása

 LEENDŐ FELADATAID:
• Targoncával teherszállítási és anyag- 

mozgatási feladatok ellátása. 
• Áruk, anyagok emelése, polcra helyezése  

és egyéb mozgatása
• Kamionok fel- és lepakolása
• Területek közötti anyagmozgatás

SZÜKSÉGES TAPASZTALATOK:
• Targoncavezetői engedély  (3324,  

3313-as gépcsoport típusmegjelöléssel)  
és OKJ bizonyítvány 

• Hasonló területen szerzett munkatapasztalat
• Folyamatos munkarendben való  

munkavégzés vállalása

A REHAU a polimer alapú prémium megoldások piacvezető márkája. Világszerte közel 20 000 
munkavállalónak biztosítunk stabil megélhetést. Dinamikusan fejlődő hazai autóipari ágazatunk 
számos nagynevű autógyárat szolgál ki prémium kategóriás polimer alkatrészekkel.

A REHAU a polimer alapú prémium megoldások piacvezető márkája. Világszerte közel 20 000 
munkavállalónak biztosítunk stabil megélhetést. Dinamikusan fejlődő hazai autóipari ágazatunk 
számos nagynevű autógyárat szolgál ki prémium kategóriás polimer alkatrészekkel.

MIT KÍNÁLUNK NEKED:
• Akár bruttó 250.000 Ft/hó
• Cafeteria már a próbaidő letelte 

után - bruttó 50.000 Ft/hó
• Belépési bónusz 150.000 Ft
• Munkába járás térítése  

nettó 30 Ft/km
• Hazautazás támogatása 86%-ban, 

vagy 15 Ft/km formájában
• Karácsonyi jutalom

• Számítógép felhasználó szintű 
ismerete

• Terhelhetőség, önállóság, meg-
bízhatóság, precíz munkavégzés

MIT KÍNÁLUNK NEKED:
• Akár bruttó 300.000 Ft/hó
• Cafeteria már a próbaidő letelte 

után - bruttó 50.000 Ft/hó
• Munkába járás térítése nettó 

30 Ft/km
• Hazautazás támogatása 86%-

ban, vagy 15 Ft/km formájában
• Karácsonyi jutalom

BELÉPÉSI 

BÓNUSZ BELÉPÉSI 

BÓNUSZ

99050089

Hirdetésfelvétel:
Gyôr, Tátika u. 1. • Tel.:  96/310-991

e-mail:  gyor@szuperinfo.hu
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tűzifa-akció

Gyors, pontos, megbízható házhozszállítás

Bükk, cser, tölgy, kőris  
konyhakész tűzifa 
(1 m x 1 m x 1m, ömlesztett köbméter) 

15.500 Ft/m3

Hasított méterfa 
(bükk, cser, tölgy, kőris)
(1 m x 1 m x 1,7 m, erdei köbméter) 

34.000 Ft/m3telepi áron

Érd.: +36-70/434-2779
Pinky-T Kft. (AA5955060) 29

07
00
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Rövid ideig, limitált mennyiségben.  
Akár díjmentes házhoz szállítással!

Hárs konyhakész tűzifa
(1 m x 1 m x 1m, ömlesztett köbméter)

 12.500 Ft/m3

Száraz bükk, tölgy, kőris parkettavég
(1 m x 1 m x 1m, ömlesztett köbméter)

 15.000 Ft/m3

Vegyes konyhakész tűzifa 
(hárs, tölgy, bükk, kőris)
(1 m x 1 m x 1m, ömlesztett köbméter)

 14.000 Ft/m3

FÉSZEK CSILLÁR • Tel.: 96/338-782 • 20/444-2869 • 20/365-5814

FÉSZEK ÁRUHÁZ,
Győr, Mészáros L. u. 1. Nyitva: h.-p. 8-17, szo. 8-13 h

VÁSÁRCSARNOK sátor,
Győr, Herman O. u. 25. Nyitva: k., cs. 8-13 h, sze.-p. 8-14 h, szo. 7-12.30 h

A
z akció a készlet erejéig érvényes.

LED LÁMPÁK IS 
FÉLÁRON! 

www.lampafeny.hu
FÉNYSZÁMÍTÁS IS  

+ TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!

29080003

Takarékos izzó szaküzlet
Fészek Csillár

9071 GÖNYŰ, DR. KOLLÁRSZKY U. 33.
www.profil-stones.hu • Tel.: 30/9080-765, 30/8552-629

Betonáru-gyártás és -kereskedelem

29080001

PANEL KERÍTÉSEK GYÁRTÁSA!
Gyors és olcsó!

Kerítés fedlapok

• Kerítéselemek • Kültéri virágtartók • Lépcsőlapok • Járdalapok • Kerti tipegők

AUGUSZTUSI KEDVEZMÉNYEK!  
Kérje kedvezményes árajánlatunkat!

TETŐKLINIKA

TÖBB MINT

20
ÉVES
SZAKMAI
TAPASZTALAT

W W W . T E T O K L I N I K A . H U

SÍK ÉS HULLÁM PALATETŐK

BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA MINTÁS
BITUMEN ILLETVE CSEREPES LEMEZZEL,

CSERÉPTETŐK FELÚJÍTÁSA

HÍVJON MINKET AZ
INGYENES ÁRAJÁNLATÉRT! +36 30 / 476 78 38

29
07
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14

Visszavonásig!
NYÁRI AKCIÓ


