ROLETY zewnętrzne, markizy.
AKOM Płock,
Tel. (0-24)362-00-54,
600-101-010,
www.roleta.pl

SA-512

DORSEB; utwardzanie
placów manewrowych kostką
brukową w gospodarstwach
rolnych, zakładach
produkcyjnych, zlecenie
indywidualne. 694-569-541.

g/5022/09

HYDRAULICZNE, c.o. Wykonawstwo, remonty. 606-309-524.
Ku-321

HYDRAULIK: instalacje nowe oraz
remonty. 606-70-68-70.
g/4898/09

SOL-BET: docieplanie
budynków, szkół, instytucji.
Przyjmujemy zamówienia
na 2009r. Praca z własnym
lub powierzonym materiałem.
728-863-971, (0-24)275-79-84.

S-1

SPAW-BUD: spawanie gazowe,
elektryczne, CO2; balustrady, bramy, ogrodzenia - montaż. Dojazd do
klienta, krótkie terminy. 606-611223, 664-595-709.
prgr5

STUDNIE głębinowe. 602-45-0277.
g/4617/08

TYNKI gipsowe i cementowe z agregatu. 662-20-30-40.
g/4844/09

HYDRAULIKA, 608-101-676.

g/4688/08

TYNKI gipsowe, cementowe, agregaty. 607-349-375.
g/4264/08

TYNKI gipsowe, posadzki, docieplenia budynków, karton-gips. 608-150586.
g/4722/08

HYDRAULIKA, piece
c.o. 601-530-709.

g/4711/08

HYDRAULIKA:
usuwanie awarii, wymiana
pieców c.o., kompleksowo.
600-310-527.

INSTALACJE elektryczne, wykonawstwo, remonty. 608-385-504.
Ku-320

elektryczne.

662g/5020/09

KIEROWNIK budowy, nadzory budowlane, kosztorysowanie. 886-764834.
g/5072/09

KOMINKI z płaszczem wodnym:
profesjonalny montaż. 608-101-676.
g/4688/08

KOMINKI: profesjonalny montaż.
Obudowy, marmur, piaskowiec, granit. 608-101-676.
g/4688/08

KOMINKI: projektowanie, montaż.
Rustykalne i nowoczesne. 503-718798.
g/4879/09

KOMINY: wykonywanie i montaż
wkładów ze stali kwasoodpornej, żaroodpornej. 608-101-676.
g/4688/08

POSADZKI betonowe
zacierane mechanicznie.
668-601-201.

g/2330/08

POSADZKI betonowe zacierane
mechanicznie. Wolne terminy.
Promocyjne ceny.
792-304-413.

Sa-106/1

POSADZKI cementowe
agregatem spalinowym,
zacieranie mechaniczne.
783-668-320.

SPRZEDAŻ siatki ogrodzeniowej,
słupków, gwoździ. Tel. 606-616-491.
42168

WYKONUJEMY
ogrodzenia,
bramy, balustrady, kraty, inne. (024)265-45-90.
g/4839/09

WYKONUJĘ bramy, kraty, balustrady, przęsła ogrodzeniowe. 665220-954.
g/5073/09

REMONTY
FIRMA Remontowo - Budowlana
wykonuje usługi w zakresie: montaż i
demontaż drzwi i okien, montaż paneli podłogowych MDF i PCV, gładzie
gipsowe, malowanie. Tel. (054)28748-58, 609-987-689.
S-428

GLAZURA, gładź, hydraulika, malowanie. 788-478-801.
g/5095/09

GLAZURA, gładź, poddasza. 511906-449.
g/4925/09

GLAZURA, malowanie. 500-770388.
g/4795/09

GLAZURA, terakota, gładzie, malowanie, podłogi, zabudowa karton
gips, stiuki, trawertyn, tynki mineralne i ozdobne. Docieplenia budynków,
adaptacja poddaszy. 600-422-248.

TYNKI maszynowe, gładź, malowanie, zabudowa płytą k/g, inne prace
wykończeniowe. 508-966-941.

GLAZURA, terakota, inne. 500-220832.

TYNKI maszynowe. 0662-20-30-40.

GLAZURA, terakota, panele i inne.
602-876-763.

S-439

g/847/08

g/4958/09

POSADZKI mixokretem, tynki
agregatem.
509-655-320, 604-409-034.

g/4754/09

POSADZKI, tynki gipsowe, docieplenia poddaszy. 601-445-149.
g/4722/08

REMONTY i budowa domów od A
do Z. 697-929-746.
g/4829/09

ROBOTY murarsko-tynkarskie, remontowo-wykończeniowe, docieplanie poddaszy. (0-24)261-90-52.
g/4690/08

g/4779/09

g/3457/08

TYNKI z agregatu gipsowe oraz cementowo-wapienne. Solidne wykonanie oraz konkurencyjne ceny. 510084-059.

GLAZURA, terakota, remonty. Fachowo, 511-945-005.

USŁUGI blacharsko-dekarskie, pokrycia dachowe. Szybko, tanio, solidnie. 607-477-868.

41990

42164

g/4953/09

USŁUGI elektryczne. 515-091-114.

42205

USŁUGI hydrauliczne wod-kan.,
c.o., każdą technologią. Solidnie.
603-294-328, 669-115-125.
g/4994/09

USŁUGI hydrauliczne, remonty,
glazura, terakota, szpachle. 600-972006.
g/4961/09

USŁUGI hydrauliczne, woda, c. o.
509-439-028.
g/5059/09

WOLT CENTER: budownictwo
kompleksowo.
(0-24)365-63-92, 509-770-658.

SA-153a

WYKONUJĘ tynki gipsowe maszynowe. 667-218-672.
g/4699/08

WYKONYWANIE instalacji
elektrycznych. 509-921-142.

REMONTY, układanie glazury, terakoty, paneli podłogowych. Malowanie, gładź. 508-190-097.
g/5088/09

TAPETY natryskowe, tynki japońskie, ściany retro, gips, malowanie.
608-682-102.

g/5065/09

GLAZURA, terakota. Długoletnie
doświadczenie. 504-331-500.
GLAZURNICZE, remonty. 506348-315.
g/4848/09

GLAZURNIK: glazura, terakota.
668-109-704.
g/1526/08

GŁADZIE bezpyłowe, remonty, wykończenia wnętrz. 606-603-259.

TERAKOTA, glazura, gładzie, podłogi, płyty g/k. 511-824-929.

g/688/08

GŁADŹ, malowanie. 662-209-815.

UKŁADANIE podłóg, boazerii, paneli podłogowych. 608-420-106.
g/4976/09

USŁUGI remontowo-budowlane
od A do Z. 506-66-33-77.
USŁUGI remontowo-wykończeniowe: glazura, terakota, gładzie bezpyłowe, tradycyjnie docieplenia budynków, zabudowy wnętrz. Tanio,
szybko, solidnie. 606-47-00-22.
g/5055/09

USŁUGI remontowo-wykończeniowe: malowanie, szpachlowanie, podwieszanie sufitów k/g, montaż płyt
k/g, terakota, glazura, panele i inne.
Tel. 691-052-665.
42176

WYKOŃCZENIA
kompleksowe
mieszkań, domów. 503-988-401.
g/4810/09

WYKOŃCZENIA wnętrz, elewacje,
docieplenia, montaż ogrodzeń; montaż
drzwi, okien, bram garażowych; wylewanie posadzek; gipsy. 518-506-398.
prgr3

WYSOKA jakość wykonania: glazura, terakota, zabudowy k/g, gładź,
malowanie, inne. 889-313-446.
S-19

g/5105/09

MALOWANIE, gładź (mokra, sucha), sufity podwieszane, panele,
podłogi, glazura, ściany k-g. Doświadczenie. Gwarancja jakości. 880607-422.

CYKLINOWANIE (220V), 263-9022.

WYKOŃCZENIOWE, remontowe.
608-101-676.
g/4688/08

MONTAŻ drzwi, okien, bram garażowych, wylewanie posadzek, gipsy;
wykończenia wnętrz, elewacje, docieplenia, montaż ogrodzeń. 663-5087-17.
prgr4

OGRODZENIA

MUROWANIE, malowanie, gładź,
tynki, terakota, glazura, docieplenia,
panele, zabudowy k/g, posadzki, elewacje. Szybko, tanio. Gabin i okolice.
604-077-815.

AUTOMATYKA do bram
posesyjnych i garażowych.
Sprzedaż i montaż.
(0-24)261-50-53.

SA-148

OGRODZENIA betonowe: niższe
zimowe ceny. Tel. 603-184-075.
S-21

PRODUCENT bram, balustrad
i ogrodzeń stalowych. Montaż.
Najwyższa jakość.
(0-24)261-50-53.

SA-148a

Ku-23

PODDASZA, sufity powieszane,
zabudowa karton-gips, gładzie, malowanie, panele podłogowe. Szybko,
solidnie, rozsądne ceny. 514-914700.
Ku-30

REMONTY mieszkań od A do Z.
662-582-944.
g/4909/09

g/4800/09

PRZEDSTAWICIEL
ubezpieczeniowo-finansowy
w obszarze II i III filaru
emerytalnego. 668-186-172.

gsgr

USŁUGI
rachunkowo-księgowe.
VAT w budownictwie, bizneslany.
Fundusze unijne. Dojazd do klienta.
880-42-38-84.
g/1431/08

WINDYKACJA wierzytelności.
Sudnik Inkaso. 693-993-419,
(0-24)268-55-09.

g/4707/08

ZWROT VAT-u w budownictwie.
(024)262-81-81.
g/4500/08

FOTO - VIDEO
ALCOMFILM. Filmowanie i montaż uroczystości: ślub, studniówka,
komunia. Najwyższa jakość, konkurencyjne ceny. 516-052-662.
g/4383/08

FILMOWANIE cyfrowe, montaż
komputerowy, archiwizacja. 785553-555, (0-24)264-87-96.
FILMOWANIE,
„WINSTARFILM”, fotografia. 0-691-343-919.
g/626/08

g/4684/08

CYKLINOWANIE, układanie parkietu. 666-088-518.

g/4927/09

CYKLINOWANIE, układanie podłóg, schody. 509-414-165.
g/4481/08

FILMOWANIE, fotografia. „WINSTARFILM”. Przegrywanie na DVD.
691-343-919.
g/4157/08

FOTO-VIDEO Zaborowscy. 600883-087, (024)264-48-78 (po 20.00).
g/3782/08

CYKLINOWANIE. 502-533-428.

g/4982/09

CYKLINOWANIE:
693-273-773.

264-50-78,
g/1016/08

DOMKI działkowe, altany, meble ogrodowe. Wyrób, sprzedaż. 510-321-887.
g/4737/09

DREWEX: boazeria, listwy,
kantówki, deski, inne.
Najniższe ceny. Kościuszki
5 (w podwórzu naprzeciwko
Książnicy). (0-24)264-03-69.

FOTOGRAFIA ślubna.
www.ag-agency.pl,
503-575-831.

Ku-34

PROFESJONALNA
fotografia ślubna.
www.slubnefoto.pl,
502-505-101.

g/4808/09

g/4852/09

PROFESJONALNY film z wesela. TELEWIZYJNA jakość obrazu i
dźwięku. SAVProD, 601-23-83-03.
g/1109/08

MEBLE na wymiar: szafy
wnękowe, kuchnie, meble
biurowe, sklepowe, dziecięce
inne. Firma „Jurad”,
tel. 669-141-832.

VIDEOFILMOWANIE, 2 kamery
+ zdjęcia. (024)263-62-36, 0502913954, 0603288-558.
g/720/08
trgr

PARKIET: sprzedaż, montaż; kleje,
lakiery, listwy; schody na beton. (024)264-53-41, 607-045-481.
g/4982/09

g/2503/08

g/4912/09

BIURO Rachunkowe, rozliczenia
roczne PIT. Płock, 513-030-995.

g/828/08

STOLARSTWO

g/5020/09

KOMPLEKSOWE remonty i wykończenia mieszkań i domów. Wysoka jakość usług. Doradztwo. 662493-666.

SA-204

g/4768/09

g/4723/08

GŁADŹ, malowanie.
607-209-606.

BIURO rachunkowe VALMAR:
kompleksowa obsługa firm, Certyfikat Ministra Finansów, tanio i solidnie; dojazd do klienta.
Płock, Borowiczki, 604-580-564, (024)366-35-61.

S-13

g/4809/09

TYNKI maszynowe, gipsowe,
wapienno-cementowe,
wykończenie wnętrz, glazura,
terakota, malowanie,
gładź, płyta karton-gips.
514-488-141.

g/4790/09
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g/5109/09

S-372

SA-732

INSTALACJE
209-815.

PRODUCENT siatki ogrodzeniowej.
Sprzedaż słupków i akcesoriów. Profesjonalny montaż. (024)262-35-50,
505-737-730.

SCHODY- dąb, jesion, egozotyk.
Parkiety, panele, deska. Cyklinowanie. 513-561-761.
g/5090/09

WYKONUJEMY drewniane domki
letniskowe, całoroczne oraz altanki.
601-323-806, (0-24)235-83-81.
g/3813/08

VIDEOFILMOWANIE, Machowski, (0-24)266-84-79.
Ku-125

VIDEOFILMOWANIE, montaż.
(024)263-49-17, 501-531-917.
g/4956/09

VIDICOLOR: wideofilmowanie, fotografia cyfrowa, wyjazdy w plener.
501-266-892.
g/5040/09

WIDEOFILMOWANIE,
zdjęcia. 502-087-643.

g/4787/09

ELEKTRONIKA
SERWIS komputerowy. (024)26-77-000.
g/4891/09

HANDEL
CZYŚCIWO fabryczne białe i kolorowe sprzedam. 889-338-804.

FINANSE

g/4506/08

BIURO Rachunkowe „Bilans”. Kompleksowe rozliczanie firm, licencja
MF, zwroty VAT, PITY, profesjonalnie. Dojazd do klienta. (024)365-0538, 662-23-20-16.

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń

DVD,

g/4584/08

HURTOWNIA odzieży używanej
zaprasza. Oferujemy odzież z Anglii,
Danii, Włoch, Szwajcarii. 889-338804.
g/4506/08
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