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GEDIPRESS Digitális nyomDa és reklámstúDió 
hetente megjelenő információs lapja
MEGJELENIK: Abony, Jászkarajenő, Kőröstetétlen, Törtel, Újszász, Újszilvás
8000 példányban, de akár több 100.000-en is olvashatják!

 Telefon: 06-53/360-013
Kedd - Szo.: 800-1700 V.:  800-1400

Az akció a készlet erejéig tart.200 Ft/db. 

Akciós ajánlatunk:
2023. május 12-13-án 

gesztenyés
krémes

Telefon: 06-20/99-77-950
KLÍMASZERELÉS

ÜVEGEZÉS!
tarjányi  lászló

2740 Abony, 
Hársfa u. 18/a.

06-53/362-085
06-30/290-1246
06-30/972-5486 

5000 szolnok, Mártírok útja 24.
Dohányfermentálóval szemben

FA: 70/679-1744  •  Bádog/LEMEZ: 70/679-1112

Minden egy helyen, 
AMi Egy tEtőhöZ 
sZükségEs.

Síklemezek - cserepeslemezek   •  Trapézlemezek
Ereszcsatorna-rendszer  készletről  Fenyő fűrészáru 
Lambéria   •  Hajópadló   •  Bramac léc   •  Sima léc

OSB lapok   •  Csavarok - kötőelemek

FENyő - FŰRésZáRU és Bádogos sZAküZLEt

nyitva tartás: Hétfő - péntek: 800-1600    szombat: 800-1200

06-20/415-0842  •  06-20/520-0081

TŰZIFA  ELADÓ!

Vékony akác .... 5.200 Ft/q

Vegyes akác .... 5.700 Ft/q

Vastag akác ..... 6.200 Ft/q

Hasított akác .. 6.500 Ft/q

nyár tüzifa ........ 3.300 Ft/q

Technikai azonosító: AA5849893 

Fenyő tűzifa ....... 3.300 Ft/q

Vastag tölgy ....... 5.300 Ft/q

Hasított tölgy .... 5.600 Ft/q

gyümölcsfa ........ 4.500 Ft/q

Vegyes hasított .. 5.000 Ft/q

Nyugdíjas 
kedvezmény!

abony, Szilágyi E. úti üzletsor •  tel.: 06-53/360-200

Ballagási Vásár!

Az arany nemcsak egy ajándék, hanem befektetés is.

Új- és használt arany ékszerek,
ezüst ékszerek és órák

-10-15 %  
kedvezménnyel kaphatók.

Akció érvényes:  
2023. június 17-ig.

2740 Abony, Vasút út 22. • Tel: 06-53/362-691 • Nyitva: H-P.: 800-1730 Szo.: 800-1200

Cs
on

tos Patika

Abony Gyógyszertárunk több, mint 25 éve áll 
a Lakosság és a Betegek szolgálatában.

Ez idő alatt sok minden változott, a mostani formánkat kinőttük, 
így eljött az ideje, hogy mi is változzunk, ezért 

gyógyszertárunkban 
FELÚJÍTÁS kezdődik 2023. 05. 22-től.

Kérünk mindenkit, hogy időben gondoskodjon gyógyszereiről, 
gyógyászati segédeszközeiről, gyermeke tápszeréről...
Igyekszünk, hogy a lehető leggyorsabban végezzünk a felújítással.  

Megújult gyógyszertárunkban szeretettel várunk Mindenkit!

Erre a néhány hétre megértésüket és türelmüket köszönjük.

Üdülőnkben 10 db faházban, és a főépületben 5 db szobában 94 főt tudunk elszállásolni.
Válasszon minket, ha nyaralásakor:  családias légkörre vágyik, nem akar azon gondolkodni, hogy mit egyen a család, 

nem akar kilométereket gyalogolni a strandra, szívesen ismerkedik más nálunk nyaraló családokkal, 
szereti a spontán szerveződő esti bulikat, minden kötöttség nélkül szeretné élvezi a szabadságát.

A szállás ára: 12.000 Ft/fő/éj teljes ellátással
Ellátás: reggeli – helyben készül szabadszedéses,  
ebéd – egy közeli étterem menü ebédje   •  vacsora – meleg egytálétel, szintén étteremből.
(az ebéd és a vacsora szabadon választható, csak reggelivel a szállás ára: 9000 Ft/fő/éj)

Az üdülő területén található: büfé, sportolásra alkalmas füves terület, egy kb. 8x5 méteres 
színpad, nyársalási/bográcsolási/grillezési lehetőség, gyerekeknek hinta, homokozó.

Foglalás/további információ: +36-20/587 8692
E-mailen: roadmakerbarati@gmail.com  •  Facebookon: Barati Ifjúsági és Családi Üdülő

A Balatontól mindössze 
pár perc sétára található hangulatos, 

retro üdülőnk tökéletes helyszínt kínál osztálykirándulások, 
csapatépítő tréningek, tematikus táborok, sport- és tánctáborok, 

családi és baráti nyaralások lebonyolításához.

(06) 53 363-473
2740 Abony, 
Ceglédi út 6. 

Egyedi
pólónyomtatás
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Fényképes
ajándék
bögre!

Lepje meg szeretteit!

2740 Abony, Ceglédi út 6.
+36 30 555 0731

„Hogy egy Édesanya milyen drága kincs,
azt csak az tudja, akinek már nincs.

Keressük, de már nincs sehol, mégis itt van mindig valahol.
Talán egy napsugárban, talán a holdfényben,

vagy csillag lett fent a magas égen.”

Fájó szívvel emlékezünk

Lendvai Pálné
szül.: tánczos katalin

halálának 3. évfordulóján.

Szerető férje és családja.

A hirdetések tartalmáért, valódiságáért 
felelősséget nem tudok vállalni! A kiadvány 

bármely részének, vagy egészének bármilyen 
formában történő sokszorosítása tilos!

Felelős kiadó: Egedi Gábor
Szerkesztőségi cím: Abony, Ceglédi út 6.
 Tel./Fax: 53/363-473 • 06-30/4020-833

Tipográfia: GEMINI’ 98 Kft.
Nyomda: All In One Nyomda Kft.

Hirdetését leadhatja:
2023. május 15. 1100 óráig

a szerkesztőségben.
Megjelenik: 2023. május 18-án.

Komáromi Zsolt
06-70/443-2936

KLÍMA
SZERELÉS,
TELEPÍTÉS,
TISZTÍTÁS.

Használt és új abroncsok
AKCIÓS ÁRON!

06-20/279-7362
Abony, Erkel F. u. 5/A.

centrírozás   szerelés   felni egyengetés

AUTÓKLÍMA TÖLTÉS

nyitva tartás
h-szo: 800-1900

v: 800-1400

Acéláruk forgalmazása, 
beszerzése

Nemzetközi Árufuvarozás

Több évtizedes tapasztalat.

VASBAN 
NAGYOK VAGYUNK!

Tisztelettel várjuk lakossági 
és közületi Vásárlóink  

megrendeléseit!
Megbízhatóság, minőség, 

korrekt ár és kiszállítás!

2740 abony, Baross út 1/a. 
/Lipák Tüzép területe/  •  +36-20/944-7717

Az akció 2023. május 31-ig érvényes
komplett szemüveg vétel esetén!

2740 Abony,  Kossuth tér 9. 

Készíttesse nálunk 
komplett új szemüvegét és 

az ÁFA-t mi álljuk Ön helyett.

ÁFA mentes hónap 
az optikában!

Kereskedelmi ügyintéző munkakörbe megbízható, 
munkájára igényes és precíz kollégát keresünk.

Elvárás: magas fokú Excel ismeret, talpraesettség, minimum középfokú végzettség,  
irodai környezetben szerzett tapasztalat. Munkavégzés H-P 7:30-16:00-ig.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: horaugyintezo@gmail.com
Hora Kft.

t.: 06-30/710 5943

06-30/324-2173

Technikai azonosító: AA5840939

AKCIÓ!
VéKONy AKáC
VAStAG AKáC 
NyáRfA ..... 3.500 Ft/q
+ hasítás .............. 500 Ft/q

Házhoz szállítás 10 q-tól! Felir:
AB2879209

Palánta Vásár!
Szabados Csaba

őstermelő

06-30/735-2887
Bató Bernadett

06-20/344-6481
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•Újszilvási telephely-
re telep működésének 
fenntartásához, gyár-
tó gépek működésé-
nek biztosításához 
karbantartó mun-
katársat keresünk 
hegesztő; lakatos 
képesítéssel.  Hét-
köznapi munkavég-
zés, egy műszakban. 
Munkába járási támo-
gatás,  buszköltség té-
rítés. +36 20 452 44 
57 HORA Kft.

•Bővülő csapatunkba 
gépkezelő betanított 
munkakörbe mun-
katársat keresünk. 
Feladat: automata, 
félautomata gépek 
üzemeltetése, általá-
nos termelési felada-
tok ellátása, megha-
tározott darabszám 
elérése, munkaterület 
tisztán tartása. Köny-
nyed fizikai munka-
végzés. Munkavégzés: 
hétfőtől péntekig; Új-
szilváson. Bejárás cé-
ges úton/busszal költ-
ségtérítéssel. +36 20 
407 35 56 Aranyablak 
Kft.
•Villanyszerelő mel-
lé keresünk segéd-
munkást (betanított 
munkást). Fiatal, 
ambíciózus kollégák 
jelentkezését várjuk. 
06-70/331-9282

•Áru összekészítő 
munka Újszilváson. 
Feladat: szállítóle-
vél alapján termékek 
megkeresése, kiszállí-
tásra való előkészítése, 
árumozgatás. Hétköz-
napi munkavégzés, 
egy műszakban. Mun-
kába járási támogatás, 
buszköltség térítés. 
+36 20 452 44 57 
HORA Kft

•S O S 
D u g u l á s e l h á r í t á s . 
Vízszerelés! 06-
30/992-5483
•Kőműves vállalja 
családi házak fel-
újítását, salétrom 
falak szigetelését, 
lapostető szigetelést. 
Homlokzat falak szi-
getelése, ács burko-
lás, térkövezés, víz 
szerelvények, kar-
tonozás, betonozás, 
festés, mázolás. Kerí-
tések, járdák betono-
zása, villany, kisebb-
nagyobb munkák 
A-Z-ig. Díjmentes 
kiszállás. 06-30/364-
2356

•Ács, tetőfedő, bá-
dogos. Vállalunk: új 
tető ácsolását, régi 
tető felújítását, beázá-
sok megszüntetését. 
06-20/362-8311
•Varrókuckó, ruha 
varrás, javítás. 06-
70/279-0729
•Fenyőfák kivágását, 
elszállítását, KASZÁ-
LÁST vállalok. 06-
30/333-5086
•Személyautó bérlés 
kedvező áron. Hajdu 
Autókölcsönző. 06-
70/343-9008

•Veszélyes fák, fe-
nyőfák, tujafák, 
egyéb fák kivágása, 
visszavágása, ágak 
elszállítása. 06-
30/340-5032
•H a g y a t é k o k a t , 
gyűjteményeket, sze-
mélyautókat, motor-
kerékpárokat, után-
futót, lakókocsit, 
traktorokat, gépeket, 
csónakokat vásáro-
lok. Tel.: 06-70/341-
2495

•Belső ellenőrzési te-
rületre releváns szak-
mai tapasztalattal 
rendelkező kollégát 
keresünk magabiztos 
MS Excel és Word 
tudással, aki részt vesz 
a vállalati belső kont-
rollok folyamataiban. 
Főiskolai/minimum 
középfokú végzettség 
szükséges. Feladatok: 
kereskedelmiegységek 
napi zárásainak, kész-
letmozgásainak ellen-
őrzése. Elvárás: ana-
litikus szemléletmód, 
önálló, felelősségtel-
jes, precíz munka-
végzés. Munkavégzés 
helye: Újszilvás. Be-
járást a cég biztosítja. 
Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal az allas@
aranyablak.hu címen. 
Aranyablak Kft
•Ú j s á g h o r d á s h o z 
megbízható személyt 
keresünk. Érdeklődni 
személyesen: Abony, 
Ceglédi út 6.
•Gépkezelő betaní-
tott munkás mun-
kakörbe kollégát 
keresünk ceglédi üze-
münkbe, egy műsza-
kos munkarendbe, 
hétfőtől péntekig, 
könnyű fizikai mun-
kára.. +36 20 452 44 
57 HORA Kft.

szoLgáLtatás

•Sírköves! Alacsony 
árak Tószeg.0630 536 
7266

•Alkalmi fűkaszálást 
vállalok. 06-70/885-
7228
•Házhoz megyek! Te-
levízió, számítógép 
javítás néhány órán 
belül. 06-70/578-
8350

vegyes

•Whirlpool automa-
ta  mosógép eladó. 06-
20/357-5307
•Búza, kukorica zsákol-
va eladó. 06-30/138-
7876
•Kőműves szerszámok, 
állványok eladók. 5x3 
méteres konténer eladó. 
Érd.: 06-30/947-3739
•5 kg zsír kapható 7500 
Ft/vödör. 06-30/219-
7712
•Akció! Nyárfa 3500 
Ft/q, vékony akác, vas-
tag akác. Hasítás 500 
Ft/q, házhoz szállítás 
10q-tól! 06-30/324-
2173, Technikai azo-
nosító: AA5840939

JármŰ

•Használt női-férfi 
kerékpár eladó. 06-
20/498-6885
•Régi motorkerékpáro-
kat (Simson, Mzt, Jawa) 
vásárolok! Üzemképte-
lenül, hiányosan is! Tel.: 
06-20/572-5142

munka

•C és C+E kat. jo-
gosítvánnyal belföldi 
munkavégzéssel, kézi 
rakodással, verseny-
képes bérezéssel so-
főr kollégát keresünk. 
Munka végzés: hétfőtől 
péntekig napi szintű 
hazajárással, nappali 
műszakban. Telep-
hely: Újszilvás. Bejárás 
támogatott. Jelentke-
zés: +36 20 260 77 20 
Aranyablak Kft
•Víz-fűtés szerelő szak-
munkást keres felvé-
telre szolnoki vállalko-
zás, szakmai gyakorlat 
előny. Érd.: 06-20/94-
93-668-as telefonszá-
mon.

•Redőny, szúnyog-
háló készítés rövid 
határidővel. Redőny 
javítás, gurtni cse-
re. E-mail: info@
anpeko.hu 06-
20/585-3801

•Takarítást vállalok. 
06-30/859-6238

áLLat

•Előnevelt csirke vörös, 
tarka, fehér előjegyez-
hető. 06-70/516-9533 
Krupincza

•BARNA TOJÓ 
TYÚK szép tollas 15 
db-tól ingyen szállí-
tással megrendelhető. 
Tel.: 30/860 2627

IngatLan

•Eladó Abony, Sze-
lei út 79. sz. alatti 
telephelyen lévő élel-
miszer és állateledel 
bolt nagy parkolóval. 
Más célra is alkalmas. 
Érd.: 06-30/200-
5241

•Felújításra szoruló kis 
ház eladó. 06-70/512-
2515

kIaDÓ

•Szántóföldet bérel-
nék, vásárolnék előre-
fizetéssel! 06-30/543-
0807
•Badacsonylábdihe-
gyen családi ház kiadó. 
06-30/9-473-739
•Az Abony, Szelei út 
13. sz alatt a Batta 
Kocsma kiadó új üz-
leti célra. 06-30/403-
9722
•Üzlethelyiség kiadó 
Abony központjában a 
Lila üzletsoron irodá-
nak, fodrásznak, kör-
mösnek. 06-20/934-
3520
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Normál adag Kis adag

Marhapörkölt főtt burgonyával  ......................................... 3.490,- ....2.270,-
Pacalpörkölt főtt burgonyával  ........................................... 2.590,- ....1.700,-

Levesek

Strand Tálak

Szendvicsek

Szárnyashús ételek

Vegetáriánus ételek

Desszertek

Készételek

Sertéshús ételek

Palacsinta (kakaós, ízes, túrós, nutellás)...........................................................490.-
Gesztenyepüré ..................................................................................................950.-
Csokoládé szuflé ...............................................................................................990,-

Wrap csirkehúsos / gyrosos ............................................................................1.190.-
Melegszendvics 3 sajtos / kolbászos / hamburgerkrémes ...........................790.-
Pannini tépett húsos / csirke gyros ................................................................1.490,-

Rántott sajt hasábburgonyával ..........................................  2.790,- ....1.810,-
Vitamin saláta ......................................................................     850,-
Rántott gomba vegyes körettel  ......................................... 1.740,-

Fokhagymás csirkemell csíkok rántva vegyes körettel . 2.790,-   
Sajttal, őszibarackkal töltött csirkemell párolt rizzsel ... 3.190,- ... 2.080,-
Kijevi csirkemell hasábburgonyával  ................................. 2.590,- ... 1.690,-
Csirke wokban zöldségekkel 
csirkemell, kaliforniai paprika, répa, káposzta, rizs  ............ 1.690,-
Csirkemell rántva sült burgonyatallérral ........................... 2.390,- ... 1.555,-
Sokmagvas csirkemell petrezselymes burgonyával  ....... 2.590,- ... 1.690,-
Grillezett csirkemell párolt rizzsel  ..................................... 2.240,-
Juhtúrós csirkemell gyros salátával, gyros öntettel  ........ 3.140,-

Rántott szelet petrezselymes burgonyával........................2.240,- ...1.460,-
Cigánypecsenye sült burgonyatallérral .............................2.890,- ...1.880,-
Brassói aprópecsenye  ........................................................2.490,- ...1.620,-
Sajttal-, sonkával töltött sertésborda hasábburg. . ........2.990,- ...1.950,-
Mindennel (sajt, sonka, gomba ) töltött sertésborda ..............2.890,- 
hasábburgonyával 
Velővel töltött sertésborda sült burgonyatallérral ..........3.490,- ...2.200,-
Rántott velő héjas burgonyacikkel .....................................2.880,- ...1.875,-
Sajtoska vegyes körettel .......................................................2.490,- ...1.620,-
Borzaska vegyes körettel .....................................................3.090,-
Penne Carbonara  .................................................................2.290,- ...1.490,-
Milánói sertésborda ............................................................3.490,-
Tepsis csülök .........................................................................2.990,-

Hamburgerek
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Jókai bableves  ................................................................ ... 1.390,- .......905,-
Csontleves csigatésztával ............................................... .....  650,- 
Gulyásleves  ..................................................................... ... 1.790,- ... 1.160,-
Hagymakrémleves sajtos bagett szelettel ................... ...    650,-

Sajtburger EXTRA ............................................................................................................... 1.290,- 
(h.zs., pleskovica, öntet, cs.uborka, ketchup, mustár, saláta, dupla sajt)
Bacon-ös (hamburger zsemle, pleskovica, öntet, ketchup, mustár,  ............................... 1.290,- 
pirított hagyma, sült bacon, paradicsom, csemegeuborka, saláta, sajt)
“Herkentyű” (h.zs. rántott sajt, sült bacon, jégsaláta, ketchup, tartár mártás)  .............. 1.290,-
Chicken (h. zs., rántott csirkemell, öntet, káposztasaláta, saláta, sajt)  ............................ 1.290,-
Sima (h.zs., pleskovica, öntet, ketchup, mustár, par., saláta, kov. uborka) ...................... 1.190,-
Grillsajtos (h.zs., grill sajt, öntet, saláta, kov. uborka, paradicsom, lilah. HÚSMENTES)  1.390,-
Pecsenye burger Választható zsemle (chilei-s, pityókás, szezámmagos) 8dkg sertés pecsenye,  
8dkg grillkolbász, házi öntet, sav. káposzta, savanyított lilahagyma ....................................1.550,-
Angus burger  .......................................................................................................................1.790,- 
(100% Angus marha 15dkg húspogácsa, Választható zsemle (chilei-s, pityókás,  
szezámmagos), házi öntet, jégsaláta, savanyított lilahagyma, savanyított sárgarépa.)
Pulled Pork burger (Választható zsemle (chilei-s, pityókás, szezámmagos), házi öntet,  
15dkg sertés tépett hús, BBQ vagy pirított hagyma, savanyított lilahagyma.) ................1.790,-
Gyrostál (gyroshús, sült burgonya, gyros saláta, kapros öntet) ........................................2.390,-
Gyros pitában........................................................................................................................1.290,-

Kétszemélyes tál  ...........................................................................................  7.990,-
(Rántott szelet tallérok, rántott sajt, sokmagvas csirkemell, rántott karfiol)
Négyszemélyes tál  ..................................................................................... 14.490,-
(Rántott szelet tallérok, rántott sajt,  sokmagvas csirkemell (kis adag), rántott  
karfiol, Kijevi csirkemell, sajttal-őszibarackkal töltött csirkemell, cigánypecsenye) 
Hatszemélyes tál  ............................................................................................ 20.990,- 
(Rántott szelet tallérok, rántott sajt, sokmagvas csirkemell, rántott karfiol, 
Kijevi csirkemell, cigánypecsenye, fok h. csirkemell csíkok, ránt. gomba, 
mindennel töltött borda, sajttal-őszibarackkal töltött csirkemell) 
Választható köretek: hasábburg. / rizs   •   petrezselymes burg. /rizi-bizi
Sertéshúsos tál (2 főre ajánljuk) (sajttal - sonkával töltött sertésborda,  
cigány-pecsenye, rántott szelet tallérok, sajtoska)  ........................................5.490,-
Húsmentes tál (2 főre ajánljuk) (rántott gomba, grillsajt, rántott karfiol, rántott sajt) ..5.490,-
Csirkehúsos tál (2 főre ajánljuk) (kijevi jércemell, fokhagymás, csirkemell  
csíkok, roston csirkemell, sajttal-őszibarackkal töltött csirkemell rántva) .....5.490,-

Minimális rendelési érték 1000 Ft. Ingyenes házhoz szállítás Abonyban! Az árak az ÁFA-t tartalmazzák és magyar forintban értendőek!

Nyitva: Vasárnap - Csütörtök: 800 - 2100   Péntek - Szombat: 800 - 0100  •  Konyha: H - V.: 1100-2100  

Rendeljen kínálatunkból!  Jó étvágyat kívánunk!

2740 Abony, Jókai út 9.  •  Rendelés: 06-30/511-33-99  •  06-53/363-089

Az ételek árai a feltüntetett körettel, csomagolással és házhoz szállítással együtt értendőek! 
Köretek és savanyúságok felől érdeklődjön rendelésfelvételkor!

Műanyagházas 
szövegbélyegzők, 

zsebbélyegzők, 
dátumbélyegzők, 

festékpárnák, 
bélyegzőgumik 

egyedi lenyomattal

GEDIPRESS
2740 Abony, Ceglédi út 6.    

06-53/363-473   •   06-30/555-0731
info@gedipress.hu 

BéLyEGZŐKéSZÍtéS

06 (30) 678-8939

Saeco, Philips, Delonghi 

KáVéGéPEK 
jAVÍtáSA 
garanciával.

Ugyanitt eladó gépek!
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Mérleggel sem rendelkező, neve 
nincs alkalmi tűzifa árus, házaló 

nem azonos a kereskedővel!

Kiszállítás 15 mázsától díjtalan.

Sza
lka 2004 Bt.

,

Törtel, Karinthy F. u. 2
.

EUTR SZÁM:  AA5864452

TŰZIFA folyamatosan kapható!
Vastag akác gurigás  ................................................................................................................................................................................................  6.800 Ft/100 kg

akác konyhakész ...........................................................................................................................................................................................................................  7.200 Ft/100 kg

Vékony akác  ..................................................................................................................................................................................................................  6.000 Ft/100 kg

tölgy-Bükk-gyertyán-kőris kuglis .............................................................................................................................  6.600 Ft/100 kg 
tölgy-Bükk-gyertyán-kőris félig hasított  ............................................................................................................. 6.800 Ft/100 kg 
tölgy-Bükk-gyertyán-kőris konyhakész ................................................................................................................  7.000 Ft/100 kg

nyárFa /nem gallyfa/ kuglis ................................................................................................................................................................................................  3.300 Ft/100 kg

nyárFa /nem gallyfa/ félig hasított ................................................................................................................................................................................  3.600 Ft/100 kg

Nyárfa készlet kisöprés akció-szuper ár

csak a készlet erejéig

szuper ár!  Fabrikett 15 kg-os megszokott kiváló minőség 2.200 Ft

eladás Víz
szerelés gáz
jaVítás fűtés
Minőségi- megbízható  
készülékek, 
Tanusítvánnyal és számlával.
E-mail: ajgoklima@gmail.com

KLÍMA 
A B O N Y

06-30/642-3722

PONyVA KéSZÍtéS

  06-30/2520-788 • autoponyva@freemail.hu

5000 szolnok,  thököly  út  90.
• Teherautók ponyvái: vámzáras, belföldi kivitelben  

reklám-feliratozással, tartószerkezettel.
• Előtetők, teraszok, vendéglők teraszponyvái,  

szélfogó oldalponyva, tartószerkezet készítés.
• Sík takaróponyvák: járművekre, gépekre,  

mezőgazdasági felhasználásra, medence takarásra


