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Týždenne do 26 640 domácností
za NAJLEPŠIU CENU !!!

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

0907 148 965
0905 195 458

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

0915 856 447
unitermont@gmail.com

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

CENY !
za NAJLEPŠIEOverená
kvalita
od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

ŽALÚZIE

interiérové, exterierové

ROLETKY

NONSTOP

0908 580 291

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

PREDAJ ŠTRKU A BETÓNU
Na betonárke UND-03 v Strážskom
Kontakt: 0905 281 207

Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

62-0027

TIENIACA TECHNIKA

62-0004

(oproti Mestskému úradu)

87-0008

UNITERMONT

PREPICHY
POD CESTY

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

62-0041

GARANTUJEME najnižšie ceny! Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie, rozdiel Vám vrátime.

62-0043

Privítajme prvé
letné dni novými zľavami!
Kukorelliho 60, HUMENNÉ

87-0019

STUDNE

1.ODBORNÉ SEDENIE ZDARMA - 0907 129 169

POSTELE Z MASÍVU
už od 159,- €
Zdravotné ortopedické
matrace od 99,-€
ZÁMOČNÍK
Opravy a výmeny. Dvere, zámky,
kľučky, brány, ploty, konštrukcie.

MURÁR
Drobné stavebné
úpravy, bytové jadrá,
kuchyne, obklady,
dlažby, omietky.

ELEKTROMECHANIK
Oprava a výmena
el. rozvodov, zásuvky,
vypínače, svetlá,
spotrebiče.

Nakupujte priamo od výrobcu.

POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk

TESÁR - KLAMPIAR
Altánky, prístrešky, pergoly,
zimné záhrady, krovy,
strechy, žľaby.
ZÁHRADKÁR
Kosenie trávnikov, rezanie
stromov, terénne úpravy,
údržba záhrad
AUTODOPRAVA
Dovoz a odvoz materiálu,
preprava osôb
7-miestnym autom.

PODLAHÁR
Pokládka a opravy, koberce,
laminátové, drevené
a vinylové podlahy.
Gumy, PVC.

Cena práce od 15�/hod. * Tel.: 0918 826 154 * Väčšie zákazky cena dohodou

www.vas-domaci-majster.sk

87-0057

MALIAR
Maľovanie a lakovanie.
Steny, fasády, zárubne,
radiátory, ploty, strechy.

Najväčší výber
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.

STOLÁR
Montáž a výroba
nábytku,
kuchynských liniek,
nastavenie a výmena
kuchynských dvierok,
drevené obklady.

KÚRENÁR
Opravy a výmeny rozvodov,
výmena radiátorov,
ohrievačov, odsávania.

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY
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tel.: 0915 880 808

62-0008

VODOINŠTALATÉR
Opravy a výmeny rozvodov vod,
odpadu a odsávania. Osadenie WC,
umývadla, vane, sprchovacie kúty,
vaničky, držiaky a vešiaky.

87-0050

ODDĹŽENIE = RIEŠENIE PRE VAŠE DLHY

PANDéMIA / služby

2

Pandémiu nezastavia opatrenia vlád

STRECHY

Aby sme to správne pochopili, tak
hneď na úvod - vlády môžu prijímať
akékoľvek opatrenia, ale zmôžu iba
málo, ak občania nechcú, alebo nevedia spolupracovať.

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

0940 88 88 29

1090 EUR

390 EUR
MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

87-0003

PRÁCE

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Ponuky a zameranie ZDARMA.

Najčítanejšie regionálne noviny

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ,
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

85_02050
85_0050

30 ROKOV NA TRHU

Televízne snímky spravodajstiev z
ktoréhokoľvek mesta v Európe, či v USA.
Čakanie na druhú vlnu. Kaderníčka so
slzami na krajíčku sa sťažuje, že práve
prežila prvú vlnu - ale druhú? Sotva ju
zvládne. Došli jej všetky finančné prostriedky, vrátane rezerv. Je unavená, vyčerpaná, cítiť z nej obavy a neistotu. Už
niet síl, ako počas prvej vlny, vzdorovať
a prinášať obete.
Nemci, konkrétne napríklad z Kochovho inštitútu, čo je naozaj renomovaná inštitúcia, poukazujú na mimoriadne
znepokojivý vývoj. Grafy s počtom nakazených sú už oveľa vyššie, ako boli v apríli počas prvej vlny, a to nielen v Nemecku.
Počas prvej vlny občania spolupracovali,
verili, že sa oplatí priniesť nejkaké straty
na oltár bezpečnosti.
Dnes? Buď demonštrujú proti obmedzeniam, alebo si vôbec neuvedomujú
žiadne riziká, alebo sa vzdali. V celej Európe sa totiž opätovne začali sprísňovať
opatrenia. Popri tom sa ľudia opaľujú na
plážach, tiesnia sa pri vodných plochách,

hory berú doslova útokom a zabúdajú už
aj na to základné, čo ich môže (navzájom)
ochrániť - masky na tvári. Dezinfekčné
prostriedky sa vytratili z vestibulov, na
terasách a diskotékach sa to bujaro veselí
a druží.
Lenže, pandémiu nedokážu zvládnuť
iba politické nariadenia a na druhej strane, druhá vlna podľa odborníkov môže
byť ešte horšia, ako bola tá prvá. A počet
nových infekcií stále varovne stúpa. Je
to na občanoch. Zatiaľ v podobe prevencie. Alebo ich nevšímavosť až hlúposť si
vyžiada aj druhé zastavenie ekonomiky?
Čo prinesie menej škôd? Nechajme na
každého z nás. Na rozum a zodpovednosť
každého z nás. A snažme sa vysvetľovať.
Nejde vôbec o fazuľky. Alebo - kto z nás
má ešte silu a ekonomický potenciál na
druhé zastavenie ekonomiky?

» red

TIP na výlet

Hrabová Roztoka

Inovec

Uličské Krivé

MONTÁŽ
BLESKOZVODOV
A ELEKTRICKÉ
REVÍZIE
0907 331 009

0907 164 619
��������������������
- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovaný deň

0918 217 665

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

www . pr ofil in ves t.s k
27-0014-13

lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.de

Výročia a udalosti
došlo v Prahe k zničujúcemu požiaru Národného divadla.

12. augusta 1881

Výročia a udalosti
nastal ráno výbuch v Bani Handlová, pri
ktorom zahynulo 20 baníkov.

10. 8. 2009
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11. augusta 3114
pred Kr.

Výročia a udalosti

sa datuje ako začiatok Mayského kalendára používaného viacerými predkolumbovskými stredoamerickými civilizáciami
(Mayská civilizácia).

62-0044

Ruská Bystrá

humensko

REDAKčNé SLOVO / služby, ZáHRADA

3

Diagnóza F 73
Zažili to pravdepodobne mnohí z
nás. Nie také to klasické - chýba
mi to alebo tamto čo má henten či
onen, alebo mi prestala ísť práčka,
potrebujem nové auto...

66-0154

9DĢHILQDQÎQªSUREOªP\Y\ULHĢL
),1$1Í12&+5$1$ 0905 638 627

OBNOVA STRIECH

PREPRAVA NA LETISKÁ

+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk

ZÁHRADNICTVO
CITRUSY
BYLINKY
TRVALKY

BEZ DEMONTÁŽE!

85_0
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t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
PLOŠNÁ

INZERCIA
................................
0908 979 512

Výročia a udalosti
uskutočnili francúzski horolezci Jacques Balmat a Michel Paccard
prvý výstup na horu Mont Blanc.

8. augusta 1786

STROMY KVETY
KRÍKY OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

GAŠTANOVA 4, HUMENNÉ
www.zasas.sk
0905 303 973
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43-0037-6

Máte dlhy ? Súdy ? &TCʓD[ ?

87-0011

tuácii, v ktorej naozaj išlo o život a nie
o doslova kraviny. Mám dosť tých,
ktorí nás večne presviedčajú o tom,
že iba ich “pravda” je PRAVDOU. A
iba ich názory sú tými správnymi
názormi. Dokonca, názormi povoleByť na konci so silami, keď len nými a len tie ako jediné sú akcepzúfalo sedíte a hlavou sa vám prehá- tovateľné - ako pred viac ako tridsať
ňajú myšlienky ako ďalej, ani nie či, rokmi, čo si už dnes mladá generácia
skôr ako vôbec nejak ďalej. Takých v aktívnom veku nepamätá.
ľudí je na Slovensku veľa a v tejto
Naše životy sú panoptikom skuchvíli myslím na každého z nich. točných problémov, lebo, ako sa vraObdivujem silu, ktorú v sebe nachá- ví, naozajstné problémy nezažili iba
dzajú na zvládanie pre bežného člo- ak tak idioti. To slovo nie je myslené
veka nezvládateľného, prekonávanie ako nadávka, to je skutočný názov
neprekonateľného a tešenie sa z toho, skutočnej diagnózy (Dg F 73).
z čoho by sa iný zosypal ako domček
Mimochodom, koľkí z vás už
z karát.
poznali, že “byť na konci so silami”
Obdivujem silu nezlomných a znamená vlastne opäť stáť na začiatodhodlaných. Obdivujem tých, ktorí ku? A koľko tých začiatkov už máte
nemárnia čas politikárčením, nená- za sebou? Čím viac, tým lepšie skuvisťou, závisťou, hlúposťou, mali- točne poznáte pravý život.
chernosťou a jednoducho predlžujú A čím skôr ich absolvuživot. Teda, vôbec nie jednoducho, jete, tým viac času vám
ale dokážu to. Sebe či iným.
zostane na samotnú
Mám dosť večne nespokojných, zmysluplnú cestu.
žijúcich vo svete dostatku, mám dosť
Veľa šťastia pri jej
povýšených, mysliacich si, že sú je- zdolávaní!
diní oprávnení súdiť a odsudzovať.
Mám dosť premúdrených, ktorí sa
ešte nikdy neocitli v takej životnej si» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

zdravie / služby
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OD NEDELE 9. 8.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
Nektárnky
kg

-48%

600 g balenie

2.69

1

39

Koktejlové
paradajky
stapcové

(1 kg = 2,15)

5 kg balenie

kg

-49%

-60%

3.69

3.29

Hrozno
biele
stolové

1

29

1

29

Konzumné
zemiaky
skoré

1

85
(1 kg = 0,37)

C H L AD E N É

Trvanlivé
T
Tr
rvanlivé m
mlieko
liek
ko
o
• polotu�né
pol
po
p
ollo
o
otu
ot
ttu
u��n
né
n
é

2,5 l

0

69
(1 l = 0,28)

Brav�ové
párky

-38%
5.39

Kuracie
prsné
rezne

920 g

3

3

79

29

(1 kg = 4,12)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 28. 7. 2020.
Ponuka tovaru platí od 9. 8. do 15. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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33-0063

Pepsi/
7UP/
Mirnda

cena za 1 kg

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

humensko

1

5
TENTO TÝŽDE�

99

OD NEDELE

(1 l = 1,59)

DO SOBOTY
Sprchovací gél
9. – 15. AUGUSTA
• rôzne druhy

16 roliek

3

99

Toaletý
papier

Gél na pranie

• rôzne druhy
• v ponuke aj Prací prášok
7 kg za 9,99 €

• 3-vrstvový

(1 rolka = 0,25)

100 praní
5l

9

99

(1 pranie = 0,10
1 l = 2,00)

Syrové nite
• neúdené

Smotanový
jogurt

250 g

• rôzne druhy

200 g

0

1

99

29

• rôzne druhy

0

-36%

(1 kg = 7,96)

1.55*

Corgo�

(100 g = 0,15)

• svetlé
vý�apné
pivo

250 g
Smotanová
náterka

1,5 l

0

99
(1 l = 0,66)

500 g

89

Gouda

(1 kg = 3,56)

• blok

Rastlinná náterka
• rôzne druhy

2

69
(1 kg = 5,38)

600 g

-33%

160 g

0

5.99*

3

99

77
(100 g = 0,48)

Nutella

(1 kg = 6,65)
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33-0063

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 9. 8. do 15. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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SUDOKU / služby, DOMáCNOSť

Najčítanejšie regionálne noviny

Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
63-0045

Kontakt: 0948 787 777 • www.balkona.eu
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33-0058

6 5 3
7
6
9
8 2
8
7
D2
6
3
O
5
1
6 5
8
K
8
7 9
2
3
U
5 2
7

S 8
U

VýZVA, RIADKOVá INZERCIA / PRáCA
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Ak môžete darovať,
na Slovensku chýba krv!
Ministerstvo zdravotníctva sa pripája k výzve Národnej transfúznej
služby Slovenskej republiky na darovanie krvi. V posledných týždňoch
zaznamenala na svojich odberových
pracoviskách pokles darcov krvi, čo
sa prejavuje úbytkom zásob krvných
prípravkov.
Krv je v týchto letných týždňoch nesmierne potrebná z dôvodu vyššieho počtu
úrazov či dopravných nehôd.
„Pridávame sa k výzve kolegov z
Národnej transfúznej služby. Ak môžeme, pomôžme. Vyzývame aktívnych aj
nových darcov, aby prišli darovať svoju
vzácnu tekutinu. A tak pomohli doplniť
zásoby krvných prípravkov, ktoré sú neoceniteľne potrebné v neočakávaných
akútnych situáciách, ale aj denne pre
ťažko chorých, napríklad onkologických
pacientov s niektorým typom diagnóz,“
povedal štátny tajomník ministerstva
zdravotníctva Peter Stachura.
Darcovia sa už nemusia objednávať
na presne určený čas, čo bolo jedným
z preventívnych opatrení v súvislosti s
COVID-19. Odberové pracoviská fungujú
počas pracovných dní od 7.00 h do 14.00
h, v utorok je čas predĺžený do 17.00 h.
Stále však platí, že darcovia môžu využiť
aj objednávanie na termín. Darovať krv
môže osoba, ktorá za posledných 14 dní
nebola v zahraničí, alebo nebola v úzkom

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

kontakte s osobou, ktorá sa zo zahraničia
vrátila. Všetky odberové pracoviská dodržiavajú prísne bezpečnostné opatrenia na
zabránenie šírenia COVID-19.
V deň odberu treba ľahko jesť a hlavne
dostatočne piť! Ideálne vodu, čaj a môže
sa aj čierna káva. Deň predtým sa treba
vyvarovať jedeniu mastných jedál (údeniny, mliečne výrobky), pitiu alkoholu
a fajčeniu.Na odberovom pracovisku sa
preukážete občianskym preukazom a
kartou poistenca, pravidelní darcovia
aj preukazom darcu.Nasleduje odber
vzorky krvi. Z nej sa zisťuje krvný obraz,
hladina krvného farbiva a krvná skupina.V niektorých transfúznych centrách
dostanete po tomto malé občerstvenie.
Následne vás vyšetrí lekár. Zmeria tlak
krvi a pulz, fonendoskopom vyšetrí pľúca
a srdce. Ak vyšetrenia ukážu, že môžete
darovať krv, sestra vám na odberovom
lôžku vydezinfikuje lakťovú jamku a odoberie približne 450 ml krvi z lakťovej žily.
Takéto množstvo je pre darcu neškodné.
Odber trvá 5 až 15 minút.Po odbere sa odporúča ostať ležať minimálne 10 minút.
Nasleduje občerstvenie v bufete.
Ďalších 24 až 48 hodín sa odporúča
vyvážená strava, zvýšený počet tekutín a
odpočinok.
Aktuálne informácie, ako aj kontakty
na odberné miesta nájdete na webe Národnej transfúznej služby: www.ntssr.sk.
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Humenné

Snina

Vranov n/Top¾ou

Si učiteľ 1. stupňa
a chceš byť BESST?

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko

Súkromná základná škola BESST v Trnave

Tel. číslo: 0902 512 326, email: repasova@besst.sk

391200067

Ponúkame:
• plat od 1100 € + príplatky až do 700€
• 75% zľava zo školného pre deti zamestnancov
• príspevok na ubytovanie pre zamestnancov
z iných okresov
• práca v inovatívnej a modernej škole
• triedy s maximálne 16 žiakmi

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko

,recepcia@aii.sk

NÁSTUP IHNEĎ

Firma

Prijme šikovných stavebných
robotníkov, ktorí majú skúsenosti
s bednením a šalovaním do TPP,
nástup je možný ihneď, práca po SK.

Bližšie info na tel. čísle: +421 902 099 990
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BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

XAMEX s.r.o

62-0039

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t3VǏOâQSBDPWOÓL ,04&$1*-Ǝ¶,ûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
t70%*Ǝ# 5ûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
t70%*Ǝ$PEûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF

-FUOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+ príplatky a 0%.&/:

94-0117

humensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

zdravie / služby
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Prijmeme nových zamestnancov
�����������������

���������������
�����������
���
����������
��
�����������������
���
��������������������
������
��
����������������
����������������
�����������������
���
������������

47-095

0800 500 091.

85-0515

����������
��������������������
���

Tesár����������,
������������������
pre dlhodobú prácu do Nemecka aj
cez zimu

1�������������������

0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu

85_0489

����������������������
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firmou
����������������������
���������������

prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 835 € brutto

+ variabilná zložka min. 160€ + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 790 € brutto

+ variabilná zložka min. 160 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
Skladový pracovník od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

PRÁCA

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

O
PRE KAŽDVÉÉH
PODMIENKY

VÝHODNÉ PLATO

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
34-0111

PRAVA hradené
UBYTOVANIE a DOVHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj PÁRY
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85_0534∑

- pracovník
vo výrobe /ČR/
- montážny
pracovník /ČR/
Nájdeme prácu
- tesár /DE/
aj brigádnikom
- zdravotné
CALL CENTRUM:
asistentky /DE/
0915 971 823
- klampiar, inštalatér 0905 552 537
0918 607 897
zvárač /DE/

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

32-0093

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

