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TŰZELŐ AKCIÓ! TŰZELŐ AKCIÓ! 

A készlet erejéig érvényes, telepi árak! A képek illusztrációk!

Konyhakész tűzifa 
már 11.000 Ft/ömlesztett mmár 11.000 Ft/ömlesztett m33-től!-től!
Hengeres keménylomb tűzifa akció 

már 19.050 Ft/mmár 19.050 Ft/m33-től!-től!
Ledvice szén már 5690 Ft/q-tól (56.90 Ft/kg)már 5690 Ft/q-tól (56.90 Ft/kg)

Akác kerítésoszlop, szőlőtám, fűrészelt karó többféle méretben!

Techn. azonosító: A
A

 5832075

Folyamatosan kínálunk tartamos erdőgazdálkodásból 
származó hengeres és konyhakész tűzifát,  

a legszélesebb fafajválasztékban 
(nyár, hárs, éger, juhar, kőris,  

cser, tölgy, bükk, gyertyán, akác)!

A BAHART Zrt. a balatoni hajózás meghatározó szereplője. 
Történelme, több mint 170 évre nyúlik vissza, amikor meg-
álmodták a balatoni gőzhajózás alapjait.
Hagyományait, fejlődését generációk kísérték figyelemmel, 
álmodták tovább, lettek a Balaton és vele a hajózás szerel-
mesei.

Nekik, és a felnövő új generációknak köszönhetően mára cé-

günk minden Balatont szerető ember életének részesévé vált. 
Legyen szó egy vidám családi sétahajózásról, vagy csak egy 
fiatalos bulihajózásról.

1846-ban egy álommal kezdődött, álmodjuk most közö-
sen tovább, csatlakozz Csapatunkhoz!
Jelentkezéseket a https://bahart.hrfelho.hu linken várjuk!

ÁLLÁSA JÁNLAT

VIZESBLOKK TAKARÍTÓ - ALSÓÖRS

Főbb feladatok:
• Mosdók, mellékhelyiségek, fürdők takarítása, a 

szemét összeszedése
• Időszakosan ablak, ajtó, és a burkolatok, csem-

pék tisztítása
• A vizesblokkot használó vendégek tájékoztatása

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Legalább alapfokú iskolai végzettség
• Jó kommunikációs készség
• Udvarias, vendégközpontú magatartás
• Önálló, gyors, precíz munkavégzés
• Ápolt megjelenés

Vállaljuk:

•  Házak felügyeletét, gondnokságát
•  Teljeskörű hivatali ügyintézést
•  Kertgondozást
•  Nyaralók, apartmanok, lépcsőházak 

takarítását
•  Ingatlan karbantartását

E-mail: info@hazfelugyelet.com

http://hazfelugyelet.com

Geiszler-Erdélyi Szabina e. v.
Tel.: +36 20 976 2838

FüredTherm
nyílászáró szaküzlet

FELMÉRÉS — MÉRETRE GYÁRTÁS — BEÉPÍTÉS

NYÍLÁSZÁRÓK
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Balatonfüred, Petőfi S. u. 51.
Tel.: 06-87/482-317, 06-30/687-7588,   

info@furedtherm.hu

Elköltöztünk!
Új címünk:

Balatonfüred, P. Horváth Ádám. u. 31.
Tel.: 06-87/482-317, 06-30/687-7588,   

info@furedtherm.hu


