
 Vydavatel: OR N - orlické inzertní noviny, s.r.o., Adresa redakce: Na Bělidle 945, 517 21 T niště nad Orlicí  rafi cké zpracování a tisk: 
niprint, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou  Zodpovědn  redaktor: Zdeněk Boháček, tel.: 777 554 484  Za správnost inzerce ručí zadavatel

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

FOLIE 
JEZÍRKOVÉ 
FOLIE 
JEZÍRKOVÉ 

ZAKRYTÍ 
PERGOL
ZAKRYTÍ 
PERGOL

zakázková výroba✦
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ateriálů✦
krátké dodací lhůty

kolektiv odborníků
a profesionálů

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ WWW.DPMHK.CZ

„Jsme sehraný tým.“

HLEDÁ
PRÁVĚ
TEBE

Dopravní podnik města Hradce Králové přijme
do pracovního poměru

ŘIDIČE A ŘIDIČKY AUTOBUSŮ A TROLEJBUSŮ
městské hromadné dopravy

Kontakt: personální oddělení 495 089 231, 603 568 571, e-mail: nabor@dpmhk.cz

ÚSPORNÉ 
VYTÁPĚNÍ

Ušetřete až 70% nákladů na vytápění.
Dodáváme špičková tepelná čerpadla s plynulou regulací výkonu.

NÁCHODSKO

PODKRKONOŠÍ,

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

Žádné černé kotelny 

Žádné vlhké pelety  

Žádné štípání dřeva přes léto

Velká úspora času a sil.

Mitsubishi-Electric  - ZUBADAN / DUO (při -15°C stále 100% výkon)   od 149 000,-
TOSHIBA - SUPER DIGITAL INVERTER TECHNOLOGY     od 129 000,-

Proč tepelné čerpadlo právě od nás
• nízké náklady na topení, úspora až 75%
• žádné zemní vrty nebo zemní kolektory
• stabilní výkon v průběhu celého roku
• celoroční plně automatický provoz
• nižší požadavky na instalovaný příkon a velikost jištění
• získání levné el. sazby tzv. D56 na tepelné čerpadlo 20h. levná sazba

Nainstalujeme Vám:
• Tepelná čerpadla • Klimatizace • Solární systémy 
• Fotovoltaické systémy
Od renomovaných výrobců: PZP, IVT, NIBE, NeoRé, Panasonic 
Dodávka zařízení od projektu po realizaci.

Clima Bohemia s.r.o.
Červený Kostelec, Českoskalická 377, tel.: +420 773 950 060 
E-mail: info@climabohemia.cz  www.climabohemia.cz
Červený Kostelec, Českoskalická 377, tel.: +420 773 950 060 

Vyřizujeme dotace 

z programu 

Zelená úsporám

Požadavky: vyu en  S , i i sk  o rávn n  B  

S  L A    

Výhodou: ra e v oboru, i i sk  o rávn n  V V, C 

ź Provádí příjem a výdej materiálu.

ź Spravuje, označuje, eviduje svěřenou 
část skladovaného materiálu.

ź Podílí se na vstupní kontrole 
nakupovaného materiálu.

ź Provádí pravidelné inventury 
skladových zásob.

ź Manipuluje s břemeny nad 15 kg  
(práce vhodná pouze pro muže)

ź Pomocí VZV zajišťuje nakládku 
a vykládku výrobků dopravcům.

ź Jednosměnný provoz.

ź Práci v přátelském, převážně ženském 
kolek�vu.

ź Práci ve stabilní české společnos� s 
dlouholetou historií a pozi�vním 
vývojem.

ź Platové hodnocení odpovídající 
Vašemu výkonu.

ź Firemní benefity 
(příspěvek na stravování, masáže).

                    tel: 465 471 380 linka 12
                    e-mail: s.hubackova@elbas.cz

ELBAS, s.r.o. 
Vysokomýtská 1202 
Choceň 565 01

www.elbas.cz

o is innosti Skla n ka:

Co Vám s ole nost ELBAS nab z :

ź

ELBAS, s.r

volná pozice Choceň:

ra e v oboru, i i sk  o rávn n  V V, C ra e v oboru, i i sk  o rávn n  V V, C ra e v oboru, i i sk  o rávn n  V V

Jednosměnný provoz.

Co Vám s ole nost ELBAS nab z :




