
em-tech@email.cz
obchod@emtechair.cz

KLIMATIZACE KOVOVÝROBAVZDUCHOTECHNIKA

Em-Tech Servis s.r.o.

TEPELNA CERPADLA

www.emtechair.cz
+420 775 037 346
+420 770 661 553

Servis domácích a prumyslových chladících zarízení.

T E C H
s e r v i s

Montáž
střešních krytin

Akce
na plechové

střechy SATJAM!

MOŽNOST ZAPLACENÍ 60% HOTOVĚ A ZBYTEK
NA MĚSÍČNÍ SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ

Střechy VH
Týniště nad Orlicí, tel.: 739 74 24 24
e-mail: vasek.hromek@seznam.cz

ostatnístavebnictví práce v bytěstavebnictví stavebnictví
d r o b n á  ř e m e s l a  -  o b c h o d  -  s l u ž b y

Malíři-natěrači
Rychnov Nad Kněžnou

(Dříve pan Kubíček)

603 511 326
777 611 310

novotny.va@post.cz

Podorlické trhy
farmářské trhy

HOBBY BURZY
Kalendář termínů sobotních trhů
pro rok 2021 - areál SK Přepychy

12. 6.      26. 6.      10. 7.

práce v bytě

ostatní

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

www.plachty-folie.cz
✦ síla 0,5mm a 1mm

✦ zakázková 
výroba

✦ prověřená 
životnost 
materiálů

✦ krátké 
dodací lhůty

✦ výhodné ceny

ZAKRYTÍ 
PERGOL
ZAKRYTÍ 
PERGOL

Choceňský výrobce kabelových svazků a elektroinstalací 
vozidel hledá nové kolegyně na pozice:

Provádí montážní práce při výrobě. 
(ruční nástřih vodičů, odizolování, aplikace 
 dílů, vývaz svazků, testování)

Zpracovává skladem připravený 
a vydaný materiál.

Postupuje dle technologických postupů 
a průvodních dokumentů výrobku.

Provádí kontrolu v průběhu výroby.

 V :

SŠ/VŠ elektrotechnického zaměření.

Znalost programů AutoCAD, MS Ofce.

Návrh řešení a vývoj nové konstrukce
výrobku - kabelový svazek, nn rozvaděč,
kompletní elektroinstalace vozidla.

Stanovení základních podmínek pro 
sériovou výrobu.

  :

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

     

tel.: 465 471 380

Práci ve stabilní české 
společnosti s dlouholetou 
tradicí.

Čisté a nehlučné pracovní 
prostředí.

Firemní benety. 
(příspěvek na stravování, bazén, masáže)

Co Vám nabízíme:

www.elbas.cz

ZACHRAŇTE
VZPOMÍNKY

Máte na starých
videokazetách cenné

záznamy, které už nemáte
na čem přehrát?

Vaše záznamy převedu
na DVD nebo Flash disk.

Převedu i záznamy
z kazet do kamery.

Rychle a levně.
Tel.: 777 554 484




