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Kontaktujte nás telefonicky na tel. č.: +421 911 419 389
alebo e-mailom: hesperuszemne@gmail.com

Zostáva nám už len pár
voľných miest.

Využite šancu stať sa našim
klientom.

Získajte celodenné sociálne
služby  za 1,68 € vrátane obeda.

 www.hesperus.sk           Hesperus,n.o.    
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Široká ponuka kváskového
chleba a pečiva

v našej pekárni s predajňou

Kaparáš 3885/1A, Šurany
e-mail: info@pekarenkrajec.sk

@pekarenKrajec

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA

OTVORENÉ: Pondelok – piatok: 06:00 – 18:00
   Sobota: 06:00 – 13:00

@
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        FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady 
                                 hľadá do svojho tímu: 

                       Sústružník / frézár 
- obsluha strojov – brúsenie, zváranie, sústruženie, frézovanie 
- výroba súčiastok, šablón, prípravkov podľa výkresovej dokumentácie 
- oprava poškodených dielov strojov 
- zámočnícke práce    
- práca na dve zmeny 

   e-mail: cv.fpsk@ferplast.com, tel. č. 035/7902622  

-mesačný bonus do 142 EUR -zabezpečená pracovná obuv a odev   

-každoročné prehodnocovanie platu -jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň 

-koncoročné odmeny závislé od ekonomických ukazovateľov 

950 – 1092 EUR 
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ANTÉNY - SATELITY

slov. a maď. progr. ZADARMO. 
za 15€ polročne 
(60 programov SK, CZ, HU)
PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS

CSUTI IMRICH - NOVÉ ZÁMKY
MOBIL: 0903 122 192

DIGISPORT
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Renovácia eternitových 
a škridlových striech
 čistenie, fixácia a farbenie

Pokladanie zámkovej dlažby
Kontakt: 0944 726 577
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0905 746 124, www.strecha.ws

STRECHYNA KĽÚČ
ARRI s.r.o. 

Cenové ponuky ZDARMA

plechy a škridle

4,50 €/m2*
(* cena od)

AKCIA

len do vypredania zásob
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INZERCIA

NOVOZÁMOCKO

Katarína Spisáková  0915 781 227

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: 
Nové Zámky, Bánov, Komjatice, 
Mojzesovo, Palárikovo, Šurany, 
Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou, 
Dvory nad Žitavou, Kmeťovo, 
Maňa, Radava, Veľký Kýr
 
+ nepárny týždeň: 
Nové Zámky, Andovce, Bánov, 
Komjatice, Palárikovo, Šurany, 
Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou, 
Bešeňov, Branovo, Komoča, Se-
merovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr 

novozamocko@regionpress.sk

Redakcia: Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY

Nové 
Zámky

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (34.140 domácností)
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KAMENÁRSTVO MONUMENT
PALÁRIKOVO
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• ponúka náhrobné kamene
  z rôznych materiálov
• zlátenie, dosekávanie písma
  a ďalšie kamenárske práce
• poradenstvo ZADARMO

INFO: 0905 328 814

Diktát zloby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Diktát, okrem toho, ktorý si pamätá-
me zo školy, je predriekanie tvrdení, 
ktoré má niekto prijať za svoje mysle-
nie, vnútenie niečoho niekomu.

Už dlhšie podliehame na Slovensku 
atmosfére diktátu. Nie, tentoraz naozaj 
nechám politikov s ich politikami, často 
aj zvrátenými, bokom. Mám na mysli 
diktát tých, ktorí nedopustia, že niečo 
môže byť aj inak, ako sú oni presvedčení. 
Zlobný, agresívny diktát. Nepriateľský až 
nenávistný, dokonca aj v prostredí rodín.

Vyhýbam sa diktátorom. Takýmto 
diktátorom. Nemám chuť argumentovať 
a už vôbec nie hádať sa s nimi. Argumen-
ty na nich neplatia a hádkami si akurát 
človek robí zo života každodenný hnus. 
Keby aspoň „ja si myslím, že“, ale nie – 
čoraz častejšie z ich strany zaznieva - „nie 
je to tak, je to takto“. A basta, koniec. Žiad-
na diskusia, iba vyhlásenie, zlostné o to 
viac, o čo menej je druhými akceptované. 
Diktátori sú vlastne smiešni a určite aj na 
poľutovanie. A hlavne, svojou verbálnou 
vojnou za svoje videnie sveta, jeho pravi-
diel, respektíve sveta bez pravidiel, lebo 
tie „obmedzujú“, sa prezentujú sami ako 
obmedzení. Dokonale obmedzení.

Nerád komunikujem s obmedzený-
mi, lebo mi nič nedávajú, iba ma oberajú 

– o čas, náladu a často aj ilúzie. A vlastne, 
ja si diskusiu nepredstavujem ako diktát. 
Ani vlastnému psovi neprikazujem, ja 
mu proste hovorím. Tak isto mu nič neza-
kazujem, ja ho iba odhováram, ako ho od 
niečoho odhovoriť treba.

Prestali sme sa rozprávať, mať radi, 
pekné chvíle spomedzi nás vytratila ne-
návisť iba pre to, že neprijímame diktát. 
A preto, že diktujeme. Je to takto a inak 
nie! Ja nikde nikdy nebudem robit toto, 
lebo JA!

Nechali sme si zničiť medziľudské 
vzťahy, často sme k tomu aj prispeli, lebo 
my máme svoje JA a nič iné na svete ne-
existuje. Páchame zločin na ľudskosti a 
ešte sme na to hrdí.

Nie, to je cesta do pekla. Dá sa jej 
však vyhnúť, ak sa vyhneme tým, ktorí 
sa po nej vybrali. Ak ich vytlačíme z na-
šich životov, nech si diktujú sami sebe 
čo len chcú. Život v nenávisti 
sa často končí nenávisťou 
voči sebe samému. A to je 
začiatok umierania. Cinto-
rín človečenstva.

Nech sa vám darí 
uhýbať z tejto cesty 
pútnikov – diktáto-
rov!
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Ďalej ponúkame: 
OPRAVY A SERVIS

• okien a dverí
• roliet a žalúzií a sieťok

• pántov a kovaní • klučiek a skiel

OKNÁ A DVERE PLASTOVÉ
   HLINÍKOVÉ, EUROOKNÁ LEN OPRAVUJEME 
    (rolety, žalúzie, sieťky, parapety)

OSKAR ŠTAUBERT ml.

Vzorkovňa: Nové Zámky, Podzámska 21, Oskar Štaubert 

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM 
A BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ 

Vaše okná a dvere v správnych rukách...
DODRŽIAVAME VŠETKY HYGIENICKÉ OPATRENIA

• Hroby

• Pomníky

• Graffiti

• Dlažby

• Fasády

• Strechy
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17. júla 1989  
Miloš Jakeš predniesol v plzeňskom kultúrnom dome Červený Hrádek 
svoj legendárny prejav odsudzujúci požiadavky demokratizácie

Výročia a udalosti
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INZERCIA
0915 781 227
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                                        FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady 
                                              hľadá do svojho tímu:  

 

 

 

 

          

         Technik – nastavovač strojov                Technik kovoobrábacích strojov                
- príprava a nastavovanie strojov na spustenie                                    - manuálne práce pri výrobe komponentov  
  procesu výroby                                                                                                                                         a finálnych výrobkov   
- monitorovanie a operatívne odstraňovanie                                                     - nastavenie, obsluha, oprava a údržba strojov    
  porúch a nedostatkov                                                                                                                              a zariadení na úseku kovových mriežok 
 - vykonávanie požadovaných zmien                                     - monitorovanie prevádzky strojov 
- obsluha a kontrola funkcií strojov                                     - práca na 3 zmeny 
- práca na 3 zmeny      

  

                                   Životopisy posielajte na e-mail: cv.fpsk@ferplast.com  alebo  na adresu  Novozámocká 58 Nesvady.  Tel. kontakt.: 035/7902622 

                                           *  Základná mzda + Variabilná zložka mzdy + Výkonnostný bonus + Príplatky + Stravovacie poukážky 

 739€ - 1200€* 

-mesačný a výkonnostný bonus 

- bonus 100 eur po odpracovaní 6 mesiacov 

                                                               -každoročné prehodnocovanie platu 

-navýšenie mzdy po plnom zapracovaní 

                                   -jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň 

-koncoročné odmeny závislé od ekonomických 

-preplácanie všetkých nadčasov v danom mesiaci 

-zabezpečená pracovná obuv a odev    739€ - 1000€* 
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»Kúpim motocykle Jawa/ 
CZ/ Babetta/ Stadion/ Sim-
son aj iné 0949371361
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949350195
»KÚPIM STARÝ PIONIER 
JAWA 05, JAWA 20, JAWA 21, 
MUSTANG MOPED STADION 
JAWA 90, ROADSTER CROSS 
SIMSON ENDURO ELECTRONIC 
AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ, 
PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 
0915215406

»Prenajmem garzonku a 
1-izbový byt v Nových Zám-
koch a v Šuranoch.
TEL: 0915 899 339

»Kúpim haki lešenie,.Tel. 
0908532682

»Predám digitálnu anté-
nu na príjem slovenských 
a maďarských programov 
bez poplatku. Montáž do-
hodou.Tel. 0903122192

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 091843912

»KTO DARUJE VEĽMI CHU-
DOBNÉMU DIEVČATKU HO-
CIČO O SPEVÁKOVI ZAMBO 
JIMMYMU. KNIHY O ŇOM, 
CÉDEČKA, FOTKY, DVD, ČASO-
PISY. LEN SMS. 0907524913 

»56r hľadá priateľku 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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www.starzyk.sk

0910 800 837
STARZYK s.r.o., 

M.R. Štefánika 14, Šurany

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 
Iba po telefonickom kontakte v čase do 20.00 h.                 Ošetrenie nie je hradené ZP.

ZUBY, KTORÉ NEPADAJÚ
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Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191

www.novaplast.biz  info@novaplast.biz

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 5-6 komorový profil
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

NOVAPLAST

-50%
na okná a

dvere
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REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV

KÚPEĽNE NA KĽÚČ

MUROVANÉ PLOTY 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 

0910 680 183

ZATEPLENIE
ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

ZÁRUKA NA PRÁCU

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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Tel:0905 267 750 N.Zámky
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VÝKUP AUTOVRAKOV 
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo 

a odhlásime ho u vás doma.

0915 261 120
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

Ponúka na predaj:kn kkk

áš áááááááááááááááááááááááááááááááááááášš ááááááááááááááááááááááá
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ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• Brojlerové kačice
   na výkrm
• Mulard kačice a káčere
   na výkrm

20. júla 2007  
v Hurbanove padol absolútny teplotný 
rekord na Slovensku +40,3°C (14:58); v Du-
dinciach namerali +40°C (14:13), a tak pô-
vodný rekord z 18. júla 2007 nevydržal ani 
2 dni

Výročia a udalosti

Či už sa v tomto roku chystáte stráviť 
dovolenku v  zahraničí alebo zostať 
na Slovensku a objavovať jeho krásy, 
v každom prípade máte zrejme naplá-
nované dni, kedy chcete jednoducho 
„vypnúť,“ zmeniť prostredie a  od-
dýchnuť si od bežného zhonu a kaž-
dodenných povinností. 

Máme pre vás 3 tipy, ako môžete vy-
užiť tieto dni naozaj naplno a odniesť si 
z nich to najlepšie.
Dovoľte samým sebe oddychovať. 
Chce to od nás aj samotný Boh. 

Nemali by sme zabúdať, že prvým 
dňom, ktorý dal podľa príbehu Stvore-
nia Boh človeku zažiť, bola práve nedeľa. 
Aj preto je v niektorých kalendároch až 
doposiaľ práve ona prvým dňom v týžd-
ni. Nemusíte sa teda cítiť previnilo, keď 
oddychujete. Ani sa zamestnávať zbytoč-
nými starosťami. Namiesto toho sa rad-
šej úplne vedome ponorte do oddychu, s 
vďačnosťou spočiňte v Božej prítomnosti 
a  vychutnávajte si dobrá a  krásy, ktoré 
pre vás Boh stvoril ako dar. 
Venujte sa činnostiam, ktoré občer-
stvujú a oživujú vašu dušu. 

Dovolenka či prázdniny nemajú byť 
o  prázdnote, ani nemajú byť „zátkou,“ 
ktorá len na krátky čas zadrží všetky 
vaše povinnosti a po návrate ich na vás 
opäť všetky vypustí. Práve naopak, voľ-
no má byť niečím ako napr. hora – kto-

rá vám po výstupe umožní pozrieť sa 
na bežné veci s odstupom, z nadhľadu, 
a nanovo v nich nájsť zabudnutý zmysel 
a krásu. Venujte sa preto počas svojej do-
volenky činnostiam, ktoré máte naozaj 
radi a ktoré umožnia vašej duši uvoľniť 
sa, a nanovo a zhlboka sa nadýchnuť. 
Neberte si voľno od konania dobra. 

Dovolenka nie je výhovorkou pre naše 
neresti ani  pre zbytočnú sústredenosť 
na samých seba. Nehodnoťte kvalitu 
svojich prázdninových zážitkov výškou 
utratenej sumy, množstvom zakúpených 
darčekov, alebo vydarenosťou fotiek. 
Ak chcete byť v  závere dovolenky nao-
zaj spokojní, aktívne venujte svoj čas aj 
druhým – a  možno práve tým, ktorí sú 
na tom horšie ako vy. Napríklad niekam 
pozvite osamelého priateľa či známe-
ho. Prekvapte seniora vo svojom okolí 
pohľadnicou. Alebo sa zrieknite jednej 
zmrzliny či suveníru, a urobte radosť nie-
komu, kto potrebuje pomoc. 
www.acnslovensko.sk. 

Tri tipy, ako zmysluplnejšie tráviť 
prázdninové dni

» Zdroj: ACN
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

Prijem plošnej
inzercie

tel.: 0915 781 227
e-mail: spisakova@regionpress.sk
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NÁBYTOK HALÁSZ

Spálňa MARGO 
posteľ s roštom bez matraca šírka 160 cm 183,- €
skriňa 4 dverová šírka 206 cm 244,- €
nočný stolík 30,- €

Štýlová spálňa 9026 - skriňa + posteľ + 2 x nočný stolík
Pôvodna cena 5 283,- €  AKCIA 2 643,-€

Kuchynská linka VIGO bez pracovnej do-
sky - možnosť zakúpenia aj iných časti
šírka 260 cm , CENA 549,- €

Rozkladacia pohovka s uložným priesto-
rom PASTELA, spanie 190x155
Pôvodna cena 407,- €  AKCIA 399,- €

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:  DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852 

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme na celý náš sortiment ešte 10% ZĽAVU vo všetkých našich predajniach. 

Ezen reklámunk felmutatása ellenébe 10% KEDVEZMÉNYT adunk minden árucikkunkre az osszes uzletunkben.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15, 
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557 

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke
 www.nabytok-halasz.sk
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Obývacia stena RUMBA XL
rôzne farby, šírka 300 cm
Pôvodna cena 319,- €  AKCIA 299,- €

ZÁCLONY - 50% až 70 %   |   KOBERCE - 30% až 50 %   |   LUSTRE - 50% 

VIKTOR - rozkladacia sedacia súprava s ulož-
ným priestorom a s posuvnými operadlami a 
výškovo nastaviteľnými opierkami hlavy
šírka 343 cm, spanie 141x268
CENA 1 416,- €

Ratanový set CH 845 stôl + 6 x stolička
hlinikový rám stola aj stoličiek CENA 
Pôvodna cena 670,- €  AKCIA 499,- €

Rozkladacia sedacia súprava s uložným 
priestorom BRUNO  Rozmery š: 240 cm, v: 
97 cm, hl: 170 cm,spanie 124 cm x 196 cm 
Pôvodna cena 480,- €  AKCIA 399,- €
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ČO PONÚKAME ?
• Práca v stabilnej spoločnosti
• Kariérny rast
• Motivujúce finančné ohodnotenie
• Zabezpečenie ubytovania
• Stravné a príspevok na cestovanie
• Individuálny prístup
• Absolvovanie certifikovaných školení

ČO OČAKÁVAME ?
• SŠ so strojárskym zameraním
• Manuálna zručnosť
• Čítanie technických výkresov - výhodou
• Znalosť cudzieho jazyka – výhodou
• Spoľahlivosť a flexibilitu
• Tímovú prácu a technické zmýšľanie
• Chuť pracovať

PMP Montex s.r.o., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava
www.pmpmontex.sk /+ 421 910 909 547 / kariera@pmpmontex.sk

HĽADÁ nových kolegov na pozície 
montér  • zvárač • vedúci montér

Platobné podmienky: od 4,30 € - 8,50/hod (TPP) 

Miesto výkonu práce: Slovensko aj zahraničie 

Spoločnosť poskytujúca služby v oblasti montáží, rekonštrukcií, opráv a údržby 
technologických celkov, v oblasti modernizácie výrobných zariadení a montáží a 

demontáží oceľových konštrukcií.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Šuranoch a Nových Zámkoch

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h
0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. 

výroba LCD          

monitorov vo firme

edoprava a ubytovani
1000€ ená  

 od        

0800 500 520, 0800 500 502, 0800 500 002, 0800 500 522, 0800 500 202

34
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Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0915 781 227
e-mail: spisakova@regionpress.sk
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY ODMZDY OD 900 €  900 € DODO 1300 €  1300 € / MESAČNE/ MESAČNE

0908 914 1800908 914 180
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

42

Montážne práce v Rakúsku 
a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 
Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasádypresklenné fassády  I  odvetrané fasády
sendvičové fasády a halysendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí  I  priemyselná izoláciamontáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia
zámočnícke práce zámočnícke práce 
kovovýrobukovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE
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