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Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v UO, nejlépe Na Štěpnici.
Bez RK. Nabídněte. Tel.: 777 554 484

FLOBAL s.r.o., Nádražní 486, 51721 Týniště nad Orlicí
e-shop: www.plachty-folie.cz✦e-mail: info@flobal.cz
tel.: 494 372 632✦mobil: 739 306 559

JEZÍRKOVÉ
FOLIE
JEZÍRKOVÉ
FOLIE
www.plachty-folie.cz

✦SÍLA 0,5 mm
✦SÍLA 1,0 mm
✦SÍLA 1,5 mm
✦ zakázková výroba
✦ prověřená životnost 

materiálů
✦ krátké dodací 

lhůty
✦ výhodné ceny

Při osobním odběru sleva 8%
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www.plachty-folie.cz
✦ solární plachty

✦ krycí plachty

✦ podložky pod bazény

✦ krycí sítě na bazény

✦ zakázková 
výroba

✦ prověřená 
životnost materiálů

✦ krátké dodací 
lhůty

✦ výhodné ceny

PLACHTY 
NA BAZÉNY
PLACHTY 
NA BAZÉNY

Nízkoenergetický rodinný dům o podlahové
ploše 205 m2 v klidné části obce Kvasiny.

Jedná se o zděný dvoupodlažní zateplený rodinný dům, zastavěná plocha 140 m2 
se zahradou o rozloze 950 m2. Dům je velice prostorný, místnosti jsou velké, světlé 
a vzdušné a navozují příjemnou atmosféru. Dům je nadstandardně vybaven  např. 
rohovým krbem, dřevěnými podlahami v přízemí, kvalitní dlažbou  a obklady, dále 
jsou zde dřevěná okna a dřevěné dveře v celém domě, sprchový kout s parní saunou 
a hydromasáží, kuchyň je vybavená špičkovými elektrickými spotřebiči. Dům je vytá-
pěn plynovým kondenzačním kotlem a náklady jsou velice nízké. K domu patří malý 
lesík a sklep, který je vybudovaný v terénní vlně za domem. Sjednejte si nezávaz-
nou prohlídku ještě dnes, nebudete zklamáni. 

Volejte 776 705 551

ŠKODA
HANDY

Naplno bez bariér s programem ŠKODA Handy

Užívejte si naplno benefity pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. U nás pořídíte vůz
za zvýhodněnou cenu, můžete si ho nechat upravit, pomůžeme Vám s žádostí 
o státní příspěvek, se zajištěním výhodného financování i pojištění. 
Na předváděcí jízdu za Vámi dojedeme až k Vám domů.

www.skoda-handy.cz

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 292
www.matrix-as.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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KNIHAŘ SEŘIZOVAČ-KA 
- seřizování a práce na strojích 

+ řízení průběhu zakázek tiskárnou
(praxe min. 3 roky)

PRACOVNICE
NA KNIHÁRNU 

- práce na knihárně, ruční i strojová
(vyučení v oboru, nebo praxe min. 3 roky)

požadujeme manuální zručnost
a odpovědnost

• jednosměnný provoz
• možnost přesčasů
• klimatizovaný provoz
• menší mladý kolektiv
• nadstandartní plat
• 13. plat formou odměny

Tiskárna KNOPP s.r.o.
U Lípy 926, 549 01 Nové Město nad Metují
pevná: 491 424 861, mobil:  604 237 916

mail: obchod@tiskarnaknopp.cz
www.tiskarnaknopp.cz

Nabízíme:

Do našeho
tiskařského

provozu přijmeme.




