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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

20/451-1346

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hõszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
Gácsi Zoltán

stAtIkAI 
tERVEZÉs

Lakóépületek, 
ipari és mezőgazdasági 

épületek, egyéb 
építmények statikai 

számítását, tervezését 
és műszaki ellenőrzését 

vállalom.

Mischl René
okl. építőmérnök

Tel.: 06-30-393-0621

e-mail:
 statika.rene@gmail.com

Az Apci-Hús által forgalmazott friss sertéshús saját vágásból és magyar 
sertésből származik. A hús mellett a legfontosabb készítményeink 
(hurka, sütő kolbász, disznósajt, füstölt áruk) HaGYOMÁNYOS 
módon készülnek, csak alapfűszerek felhasználásával.

ÁRAINK 2018. 05. 02-től két héten keresztül:
sertéscomb, sertéskaraj egész:  1160 Ft/kg, 2 kg felett: 990 Ft/kg
sertéslapocka: 1130 Ft/kg, 2 kg felett: 960 Ft/kg
sertéstarja, oldalas, dagadó: 1090 Ft/kg, 2 kg felett: 960 Ft/kg
Apci sertészsír vödrös, 0,9 kg:    350 Ft/db 
Apci lángolt kolbász:   1849 Ft/kg

APCI HÚsBOlt A tEsCO-BAn
ÓcSa (kiss J. u. 4/D)
ÜLLŐ (k-sped krt. 2.)

KÉZMŰVES (FAGYÁLLÓ)
KŐEDÉNYEK

A GYÁRTÓTÓL

06-20-369-2075
e-mail: kecsoist@gmail.com

ÚJHARTYÁN,
PIPACS U. 22.
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Á l l Á s t  k í n Á l

Délegyházi asztalosműhely-
be munkatársakat keresünk. 
06/20/966-3482

HASZNÁLT RUHA bizo-
mányos értékesítésé-
re partnereket keresünk! 
Folyamatos árukészlet, 
válogatási lehetőség telep-
helyünkön. Érd.: 06-30-
242-6039, balasruha96@
freemail.hu

Alsónémedibe áru-összeké-
szítő és targoncás kollégá-
kat keresünk, azonnali kez-
déssel két műszakba. E-ma-
il.: geminihrkft@gmail.com 
Tel.: 70/316-1934.

MUNKATÁRSAT KERE-
SÜNK GYÁLRA. Kontakt-
lencsék ellenőrzése, cso-
magolása, automata gépek 
kezelése. Számítógépes 
ismeret szükséges. Heti 4 
munkanap, 12 órás munka-
rend. Bruttó 975 Ft/óra + 40% 
műszakpótlék + cafetéria. 
Ingyenes dolgozói buszjá-
rat: Dabas, Örkény, Ócsa, 
Alsónémedi, Bugyi, Hernád, 
Inárcs, Kakucs, Táborfalva, 
Újhartyán. Jelentkezzen a: 
06-30-338-2005.

Fémipari betanított munká-
sokat, hegesztőket, laka-
tosokat, CNC gépkezelő-
ket keresünk győri munka-
helyünkre. Szállást, haza-
utazást, munkába járást, 
cafetériát, előleget biztosí-
tunk. Érd: 06-70/315-8492 
(Bp/0701/1460-1/2016-
1575)

Betanított dolgozókat kere-
sünk megnövekedett gyártá-
sunkba, győri és mosonma-
gyaróvári munkahelyünk-
re. Havi átlag kereset net-
tó 180-200 000 Ft. Szál-
lást, munkába járást, előle-
get biztosítunk. 06-70/639-
9920 (Bp/0701/1460-1/2016-
1575)

Nincs munkád? Betanított 
munkakörbe keresünk kol-
légákat sopronkövesdi mun-
kahelyre. Ingyenes szál-
lással és bejárással, utazá-
si költségtérítéssel, előleg-
gel, 13. havi bérrel. Hosz-
szú távú munkalehetőség, 
havi átlag kereset nettó 170-
200.000 Ft. Érd.: 06-70/315-
8492 (Bp/0701/1460-1/2016-
1575)

szórólapok, prospektusok, 
névjegyek, meghívók, egye-
di nyomdai kiadványok elő-
készítését, tervezését, teljes 
körű nyomdai kivitelezését, 
terjesztését vállaljuk! 

ÚJHARtYÁn, PIPACs U. 38. 
tel.: 29/820-159, 06-30/698-
7240 - dabas@szuperinfo.hu

18 T darus autóra keresünk 
sofőrt Inárcsra. Tel.: 30/922-
6077.

Dabasi telephelyű cég keres 
vasudvarába mérlegházi 
munkatársat, előnyt jelet az e 
területen szerzett tapasztalat. 
Önéletrajzát várjuk a recepcio@
ferrosped.hu e-mail címre.
Konyhabútor stúdióba értékesí-
tőt keresünk. Érdeklődni egész 
nap: 0630-9488-156
Cégcsoportunk keres német ill. 
osztrák kollektív szerződéssel, 
tapasztalt CO2 (MAG) hegesz-
tőket ipari darukhoz (heg.poz.: 
PF, PC, PD), LIEBHERR cég-
hez (Ausztria és Németország), 
német nyelvtudás elvárás, gép-
kocsi előny. A munka min. 2 évig 
tart. Jelentkezésüket e-mailen 
várjuk az office@examont.eu 
címre, tel.:+4369913771999
Kőművest,segédmunkást 
keresek Dabas és környéké-
ről.Tel.: 06-30/402-3033.
Étteremben felszolgálót kere-
sünk. Tel.: 06-30/3074494.
Cégcsoportunk Németország-
ba (Rostock LIEBHERR) gya-
korlott, érvényes minősítéssel 
rendelkező (pozíciók: PF, PC, 
PD) MAG (CO2) hegesztőket 
keres, ipari daruk gyártásához 
(próbamunka a helyszínen). 
NEMET NYELV SZÜKSEGES, 
kollektív német szerződéssel, 
bérezés német alkalmazott-
ként. Jelentkezésüket emailen 
várjuk office@examont.eu, tel.
sz.:+4369913771999
Refit Abroncs Kft. dabasi üze-
mébe férfi munkatársat keres 
betanított üzemi munká-
ra. Kiemelt kereseti lehető-
ség, cafetéria évi 450 ezer Ft 
(Szép kártya, Erzsébet kártya). 
Munkarend hétfőtől-péntekig. 
Jelentkezés e-mailen fényké-
pes önéletrajzzal a beresgumi@
beresgumi.hu címen, vagy sze-
mélyesen 2370 Dabas Szabad-
ság u. 1. szám alatt.
CO2 hegesztőket, lakato-
sokat, fényezőket keresünk 
gödöllői munkahelyre hosszú 
távra. Kiemelten magas bére-
zés, utazási költségtérítés, szál-
lítás vagy igényes, díjmentes 
szállás biztosított. 06-70/384-
7636, godallas2015@gmail.
com.

A D Á S - V É T E L

Magánszemély könyvet, 
könyvhagyatékot, képeslapot 
vásárol készpénzért ingyenes 
kiszállással. 06-30/ 626-6103.

S Z O L G Á LTAT Á S

J Á R M Ű

UTÁNFUTÓ kiadó Kakucson! 
Tel.: 06-20-9-645-223
FIGYELEM! Megvásárolom 
használaton kívüli roncs autó-
ját. Díjtalan kiszállás hétvégén 
is. Tel.: 06-20-435-0383.

Újhartyáni vendéglőbe FŐÁL-
LÁSÚ SZAKÁCS munka-
társat keresünk. Érdeklődni: 
06-20/983-5568.
„D” kategóriás autóbuszveze-
tőt keresünk szerződéses jára-
tunkra. Érdeklődni: 06-70-9844-
630, h-p: 8-15 óráig.
Kecskeméti áruszállító cég 
keres sofőröket EU-ban tör-
ténő munkavégzésre nemzet-
közi gyakorlattal, B kategóri-
ás jogosítvánnyal furgonra. 
Jelentkezni a 06-70/418-14-
30-as telefonszámon, illetve a 
bito@bitointertrans.hu e-mail 
címen lehet.

I N G AT L A N

Eladó 3 db 300 l-es kád, 1 db 
100 l-es prés + daráló EXTRA 
OLCSÓN, ÁRON ALUL! Tel.: 
06-70/432-1673

Szamóca szedésre kere-
sünk női munkaerőt. Pata-
ki szamóca kertészet Dabas-
Gyón.Tel:06-30/358-6495,06-
30/646-5694.

Terhessé vált cégét megvá-
sároljuk! Magas tagi kölcsön, 
magas házipénztár előnyben! 
Érd. 06-30/345-4724.
Munkájára igényes takarítónő 
vállal cégek, vállalatok, magán-
házak takarítását Dabas és von-
záskörzetében.Tel.: 06-20/268-
7751.

Spanyolországba karbantar-
tó munkára keresünk műsza-
ki végzettségű munkavállaló-
kat. Villanyszerelő, gépszerelő, 
géplakatos, hűtőgépész szak-
képesítéssel rendelkező mun-
kavállalók jelentkezését várjuk. 
Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal, bérigény megjelöléssel 
a jozsef.toth@hungarymeat.hu 
e-mail címen lehet.
Gyáli partnercégünk felvé-
telt hirdet /ukránoknak is/ 2 
műszakos munkarendbe az 
alábbi munkakörökbe: raktári 
kisegítő, gépkezelő minimá-
lis számítógépes tapasztalattal, 
érettségizett hölgyeket végmi-
nőség ellenőrzésre. Kereseti 
lehetõség 160-180 eFt +15 eFt 
cafatéria, ingyenes buszjáratok. 
Tel.: 06-70/6086-252
Alsónémedibe áru-összeké-
szítő és targoncás kollégá-
kat keresünk, azonnali kez-
déssel két műszakba. e-mail.: 
geminihrkft@gmail.com - Tel.: 
06-70/316-1934.

Tepertőnek való, bőrõs-
húsos kacsa és liba háj 
rendelhető. Tel.: 06-20/493-
4607

Fémfelület-
kezelő

munkatársat keresünk 
németországi  

tüzihorganyzó üzembe 
azonnali kezdéssel, 
ingyenes szállással.

Kereseti lehetőség 
akár 400.000 Ft/hótól. 

Érdeklődni : 
+36 70 341 54 44

A Keramet Hungary Kft.

Á L L Á S T  H I R D E T
az alábbi munkakörökbe:

DARUVEZETŐ   1 fő, foly. műszak, 200 000 Ft  
+ 50% m. pótlék

GÉPKOCSIVEZETŐ    (E kat. + tgk .kártya) 2 fő, 2 műszak, 
260 000 Ft + 20% m. pótlék

LÁNGVÁGÓ   1 fő, 2 műszak, 210 000 Ft  
+ 20% m. pótlék

Próbaidő (3 hó) letelte után az alapbérek  
+ 20 000 Ft-al emelkednek.

Érdeklődni: munkanapokon +36/30-791-4356

Újhartyáni gumifutózó kft. 
felvételre keres személy- 
és teherabroncs 
szerelésben jártas kollégát, 
azonnali kezdéssel. 
Bérezés megegyezés szerint. 

Érdeklődni lehet: 
06-70/383-3138, 06-70/383-3142.

ÁLLÁSBÖRZE
Álláshirdetését adja fel nálunk 

kedvezményes áron!
Kérje hirdetési ajánlatunkat!

dabas@szuperinfo.hu
Telefon: 06-30/69-87-240

Háztáji konyhakész nyúlhús 
kapható. Tel.: 0620/222-65-56, 
0620/582-41-31
Szaxofon eladó. Apáti márkájú 
érdeklődni Tel.: 0629/376-197.
Lakásátalakítás miatt fölösle-
gessé vált, még használható 
fürdőkád, kézmosó, moso-
gatók, V4-es vízmelegítő, 
falimelegítők, gázkonvektor-
ok lehetőleg egyben eladók! 
Tel.: 06-20-558-2651.
Akác gurigás tűzifa, tölgy hul-
ladék tűzifa, illetve vegyes 
tűzifa eladó. EUTR szám: AA 
0474296. Tel.: 70-337-6361.
Eladó bolti berendezések: 1 
db hűtőkompresszor 2 db csen-
des párologtatóval, 2 db 2 m-es 
hűtőpult, 1 db nagy teljesítmé-
nyű szeletelő gép, 1 db 500 kg-
os és 1 db 200 kg-os tolósú-
lyos mázsa KEDVEZŐ ÁRON. 
Érdeklődni az alábbi telefon-
számon: 06-30/9736-861.
Készpénzfizetéssel vásá-
rolok mindennemű régisé-
get! Parasztbútorokat, hoked-
liket, tollat, festményeket, por-
celánokat, órákat, varrógépet, 
könyveket, bronztárgyakat, 
ezüstneműket. Díjtalan kiszál-
lás, értékbecslés! Szappanos 
Mihály 06-30-215-8582
Vásárolok rossz mosógépet, 
hűtőt, bojlert, TV-t, mindenféle 
elektronikai és egyéb vas-fém 
hulladékot. Hétvégén is díjtalan 
kiszállás. 06-20-435-0383
Búvárszivattyú: 8.000 Ft, üres 
gázpalack: 4.500 Ft, dohány-
zó asztal: 10.000 Ft, munka-
lap 290 cm, mosogatóval, víz-
csappal: 35.000 Ft, elektromos 
grillsütő: 15.000 Ft, masszíro-
zó ágybetét: 20.000 Ft, egy-
személyes ágyneműtartós 
ágy: 20.000 Ft. Érd: Rona Ottó. 
E-mail: 66fecske@gmail.com - 
Tel.: 06-20/982-3157
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szórólapok, prospektusok, 
névjegyek, meghívók, egye-
di nyomdai kiadványok elő-
készítését, tervezését, teljes 
körű nyomdai kivitelezését, 
terjesztését vállaljuk! 

ÚJHARtYÁn, PIPACs U. 38. 
tel.: 29/820-159, 06-30/698-
7240 - dabas@szuperinfo.hu

S Z O L G Á LTAT Á S

J Á R M Ű

UTÁNFUTÓ kiadó Kakucson! 
Tel.: 06-20-9-645-223
FIGYELEM! Megvásárolom 
használaton kívüli roncs autó-
ját. Díjtalan kiszállás hétvégén 
is. Tel.: 06-20-435-0383.

I N G AT L A N

Újhartyánban 5 szobás, 2 
pincés, 600 négyszögöles tel-
ken családi ház eladó. Tel.: 
06-30/493-9590.
Újhartyánban jó állapotban 
lévő családi ház olcsón eladó! 
Érdeklődni: +36-30/529-7214

Eladó 3 db 300 l-es kád, 1 db 
100 l-es prés + daráló EXTRA 
OLCSÓN, ÁRON ALUL! Tel.: 
06-70/432-1673

Ü D Ü L É S

Takaros kis házrész 
Dabason!

Kellemes kis házikó eladó, 
Dabason, orvoshoz, bol-
tokhoz, távolsági autóbusz 
megállóhoz közel. Az ingat-
lan egy tornácos bájos pa-
rasztház, 2 nagy szobával 
egy félszobával, konyhával, 
fürdőszobával rendelkezik.

Ár: 5,500,000 Ft
Érd.: 06-20-400-4014

Táborfalván eladó egyben 
telek egy kivett tanya és 

egy szántó!!! A telek 2450 
nm a gáz a csatorna a víz 
és a villany is telken belül 

van!
Ár: 4,600,000 Ft

Érd.: 06-20-400-4015

Dabason ikerház eladó. 
A házra akár CSOK is 

igényelhető! Dabas egyik 
kedvelt, frekventált részén 

Májusi kezdéssel új 
ikerházak épülnek.
Ár: 26,000,000 Ft

Érd.: 06-20-400-4006

O K TAT Á S

ANGOL NYELVOKTATÁS 
INÁRCSON! Nyelvvizsgára, 
érettségire is felkészítek. Tel.: 
06-70-205-1004

SZEGED környéki tanya 
(Dorozsmán) 

lakható téglaházzal, 
1 hold földterülettel, 

állattartásra kialakított 
helyiségekkel ELADÓ. 
3 fázis, fúrott kút van. 

Szeged környéki 
ingatlancsere érdekel, 

értékegyeztetéssel!
Tel.: 06-70/278-3117

CSERKESZŐLŐN, a fürdőtől 1 
percre szobák kiadók. T.: 06/20-
331-0526.
Keszthely mellett, Gyenesdiás 
központjában kényelmes 
apartmanok bérelhetők. www.
ancivendeghaz.hu, udules@
citromail.hu, 20/584-2343

Terhessé vált cégét megvá-
sároljuk! Magas tagi kölcsön, 
magas házipénztár előnyben! 
Érd. 06-30/345-4724.
Munkájára igényes takarítónő 
vállal cégek, vállalatok, magán-
házak takarítását Dabas és von-
záskörzetében.Tel.: 06-20/268-
7751.

Bővülő irodahálózatunkba
ingatlan tanácsadókat keresünk!
Miért jelentkezz?
- Nem szükséges értékesítési tapasztalat, viszont előny. - Egyedülálló 
ügyfélkezelési rendszerrel rendelkezünk, ami nagyban segíti munká-
dat. - Egyedülálló, személyre szabott oktatással várunk, ahol napok 
alatt elsajátíthatod az értékesítés fortélyait. - Ha jól csinálod, olyan 
fizetésed lesz, amire mindig is vágytál
Mit kínálunk? 
Fejlett értékesítési rendszer, hatékonyabbá teszi munkádat. - Tudást, 
ami sikeressé tesz. - Támogató csapat. - Iroda, ahol dolgozhatsz.
Mit várunk el?
- Légy céltudatos, motivált. - Légy igazi csapatjátékos. - Tudj az ügyfe-
lekkel megfelelően kommunikálni.
NE HABOZZ, KÜLDD EL ELÉRHETŐSÉGED!

info@dabashouse.hu

www.cvonline.hu

 Több mint 6 000
álláshirdetéssel

várjuk!  

Újhartyáni gumifutózó kft. 
felvételre keres személy- 
és teherabroncs 
szerelésben jártas kollégát, 
azonnali kezdéssel. 
Bérezés megegyezés szerint. 

Érdeklődni lehet: 
06-70/383-3138, 06-70/383-3142.

ÁLLÁSBÖRZE
Álláshirdetését adja fel nálunk 

kedvezményes áron!
Kérje hirdetési ajánlatunkat!

dabas@szuperinfo.hu
Telefon: 06-30/69-87-240

Ismét Rock ’n’ Roll Weekend Egerben!
Ha nem lenne elég , hogy 
valaki turistaként látogat  
elEgerbe, s megnézi a várat, 
bort kóstol a Szépasszony 
völgyben és megpihen egy 
kellemes hotelben, akkor 
május 04.-én és 05.-én még 

egy kü-
lönleges prog-
ram, egy teljes 
és őrült Rock ’n’ 
Roll hétvége is 
várja a ba-
rokk város-
ban.

Mint a 
szervezők-
től meg-
tudtuk, az 
ide látogatóknak 
egy olyan félpanzi-
ós csomagajánlatot 
nyújtanak egy 4****-
os hotelben, mely magába 

foglal egy Magyarországon 
egyedülálló fesztivált is. 

Esténként hazai és kül-
földi zenekarok lépnek fel 
a  vacsora alatt és után a 
hotel báltermében,  amely 
elegáns környezetet biztosít 
a kétnapos, táncos rendez-
vénynek, ahol teljesen az 
amerikai ’50-es évek vilá-
gában érezhetik magukat, 
mert a hangulatot fo-

kozzák a helyszínen kiállító 
árusok, az amerikai autók, 
és a kor divatját felidéző 
fodrász. Ez a csomagajánlat, 
ami a koncerteket is tartal-

mazza, rendkívül kedvez-
ményes áron két főnek csak 
69.900 Ft-ba kerül. Ráadásul 
a Weekend szombat délutá-
ni plusz programja a híres 
Dobó téren zajlik majd.

Ha a tavasz 
kezdő lendü-
letét tánc-

l é -
p é s - 

ben sze- 
retné felvenni 
Egerben, ezen a 

felhőtlen Rock 
’n’ Roll hét-
végén, ak-

kor Önnek 
k é s z s é g g e l 

s z o l g á l n a k 
részletes informá-

cióval a 06/36-522-
221-es telefonszámon 

a hotel értékesíté-
sén, vagy érdek-

lődhet az info@
hotelegerpark.

hu e-mail címen.

Háztáji konyhakész nyúlhús 
kapható. Tel.: 0620/222-65-56, 
0620/582-41-31
Szaxofon eladó. Apáti márkájú 
érdeklődni Tel.: 0629/376-197.
Lakásátalakítás miatt fölösle-
gessé vált, még használható 
fürdőkád, kézmosó, moso-
gatók, V4-es vízmelegítő, 
falimelegítők, gázkonvektor-
ok lehetőleg egyben eladók! 
Tel.: 06-20-558-2651.
Akác gurigás tűzifa, tölgy hul-
ladék tűzifa, illetve vegyes 
tűzifa eladó. EUTR szám: AA 
0474296. Tel.: 70-337-6361.
Eladó bolti berendezések: 1 
db hűtőkompresszor 2 db csen-
des párologtatóval, 2 db 2 m-es 
hűtőpult, 1 db nagy teljesítmé-
nyű szeletelő gép, 1 db 500 kg-
os és 1 db 200 kg-os tolósú-
lyos mázsa KEDVEZŐ ÁRON. 
Érdeklődni az alábbi telefon-
számon: 06-30/9736-861.
Készpénzfizetéssel vásá-
rolok mindennemű régisé-
get! Parasztbútorokat, hoked-
liket, tollat, festményeket, por-
celánokat, órákat, varrógépet, 
könyveket, bronztárgyakat, 
ezüstneműket. Díjtalan kiszál-
lás, értékbecslés! Szappanos 
Mihály 06-30-215-8582
Vásárolok rossz mosógépet, 
hűtőt, bojlert, TV-t, mindenféle 
elektronikai és egyéb vas-fém 
hulladékot. Hétvégén is díjtalan 
kiszállás. 06-20-435-0383
Búvárszivattyú: 8.000 Ft, üres 
gázpalack: 4.500 Ft, dohány-
zó asztal: 10.000 Ft, munka-
lap 290 cm, mosogatóval, víz-
csappal: 35.000 Ft, elektromos 
grillsütő: 15.000 Ft, masszíro-
zó ágybetét: 20.000 Ft, egy-
személyes ágyneműtartós 
ágy: 20.000 Ft. Érd: Rona Ottó. 
E-mail: 66fecske@gmail.com - 
Tel.: 06-20/982-3157
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Éttermünkbe felvételre keresünk:
1 fő SZakÁcS végzettségű 
munkatársat.
(Teljes munkaidős)
Érdeklődni személyesen éttermünkben vagy 
telefonon 06-20-983-5568 telefonszámon. 
Újhartyáni Vendéglő, Pipacs út 1.

műszaki szaküzlet és
webáruház

Dabas, Szent István út 11. T.: 06-30-261-4812 - www.elektroplusz.eu

sAMsUnG UE40M5002
40” 101cm képátló

FULL HD LED TV, DVB-T Tuner
USB, HDMI csatlakozó

WHIRLPOOL AWO/C 7113
Elöltöltős mosógép

„A++” energiaosztály
7 kg ruhakapacitás

1000 ford./centrifuga, LCD kijelző

Felültöltős 
mosógép
„A+” energiaosztály
5 kg ruhakapacitás
1000 ford. 
centrifuga

INDESIT

Whirlpool HSCX70311
Hőszivattyús szárítógép

„A+” energiaosztály
7 kg ruhakapacitás

LCD kijelző

133.990 Ft

68.990 Ft

77.990 Ft

101.990 Ft

IMPRESSZUM
DABAs körzeti sZUPERInFÓ

Kiadó: NES-PIPACS Kft.
2367 Újhartyán, Pipacs u. 38.

Tel.: 29-270-712
Megjelenik: 15.000 példányban.
MEGJElEnÉsI tERÜlEtEk:

Dabas 6000, Örkény 1200,
Hernád 1200, Inárcs 1200,
Kakucs 800, Újhartyán 900,
Újlengyel 500, Ócsa 3000.

Bugyin (60), Táborfalván (40), 
Pusztavacson (40) és Alsónémedin (60) 

csak üzletekben terítve!
NYOMDAI MUNKÁLATOK:

Humánszolg Bt.
2364 Ócsa, Damjanich u. 45.

humanszolg@gmail.com

HIRDEtÉsFElVÉtEl:
ÚJHARTYÁN, 

Pipacs Borozó-Lottózó
Bratkovics Ágnes 06-30-698-7240

INÁRCS: Puncs Bazár (József u.)
ÓCSA:

Puncs Bazár (Üllői út 25.
Humánszolg Bt., Damjanich u. 45.

Földiné Anna 30/535-2347
DABAS

Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
06-70/387-7726

dabas@szuperinfo.hu
www.szuperinfo.hu

Szórólapok, prospektusok, névjegyek, 
meghívók, egyedi nyomdai kiadványok 

előkészítését, tervezését, teljes körű 
nyomdai kivitelezését, terjesztését vállaljuk!

Kérje árajánlatunkat!

ÚJHARTYÁN, PIPACS U. 38. 
Tel.: 29/820-159, 06-30/698-7240

dabas@szuperinfo.hu

sunless V58 
állószolárium 
egyedi led világitással, 

XL méretű 
csokicsövekkel.

Óriási krémválaszték. 

Frézia Divat Újhartyán
Légkondicionált 

üzlethelyiség 

Újhartyán 
központjában


