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SZIVÁRVÁNY-ÉP�KFT.SZIVÁRVÁNY-ÉP�KFT.
betongyártás
mixeres�kiszállítás
tehergépkocsi�kiszállítás
igény�szerint�betonpumpával
ADK�autódaru�bérbeadás

Minősített
keverőből,
minősített

beton!

Minősített
keverőből,
minősített

beton!

Zsalukő közvetlenül�a�gyártótól,
a�legolcsóbban!

Zsalukő 20-as
Zsalukő 25-ös
Zsalukő 30-as
Zsalukő 40-es
Béléstest�EB60/19

238�Ft/db
250 Ft/db
288�Ft/db
363�Ft/db
250�Ft/db

Szállítás�darus,
vagy�platós�tehergépkocsival

Szerencs,�Huszárvár�u.�26.�Tel.:�20/930-9674,�47/361-104

  






 

 

   


 
  
   
     
   


    




  

    


    



 



  
   
   
  


Lakossági
apróhirdetés

   



 












 






















 




 
  
 
 

  



    



 







     


     



  




 

 







 

  

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
















 


 

























 

    






   

       

   
    
 


 
     
























 


 
       


     



 





  

 
 
















     





    







 





 






































































 

  

  

  


       


      

 






 









 



  



 











   





  




