
ŘÁDKOVÁ INZERCE
NEMOVITOSTI

OSTATNÍ
* Vaše obrazy a starožitnosti prodáte nejlépe: Antik Starožitnosti 

Doudleby n. Orl. mail: info@antikpj.cz, Tel. 603 487 085     03/06
* Firma ALFY@seznam.cz vykoulí starožitnosti – nábytek, 

obrazy, sklo, porcelán i celé pozůstalosti až do r. 1960. PLAT-
BA HOTOVĚ. Tel.: 775 444 040                                                       04/06

*Orlické dřevo - palivové a krbové dřevo tvrdé rovnané od 990,-
Kč/m2 měkké rovnané od 790,-Kč/m2  tel.: 775 640 775        05/06

* OBKLADY A DLAŽBY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE, ne-
pravidelný kámen, formátované pásky, fi lety, šlapáky do zahrady. 
Www.stylovekameny.cz, tel.: 605 819 046                                                               06/06

*  Prodám krbová kamna HASS + SOHN pískovcová levně a stropní 
vrtuli se zabudovaným osvětlením 3 rychlosti i opačným chodem. 
Cena dohodou. Tel.:736 672 419.                                                        07/06

* Rizikové kácení stromů, péče o stromy, údržba zeleně. www.tre-
ecare.cz, tel.: 605 819 046                                                       08/06

* www.bechny.com/privesna-pracovni-plosina,
   tel.: 736 251 067                        09/06

* Hledáme pozemek k výstavbě RD v Lanškrouně a okolí. Cca 1000 
m2 a víc. Cena do 900,- Kč/m2. Volejte 774 931236.                   01/06

* Koupím les, možno i s pozemkem, platba v hotovosti,
tel.: 775 640 775                       02/06

ZACHRAŇTE VZPOMÍNKY

Máte na starých videokazetách 
cenné záznamy, které už nemáte 

na čem přehrát?

Rychle a levně. Tel.: 777 554 484

Vaše záznamy převedu
na DVD nebo
Flash disk.

Převedu i záznamy
z kazet do kamery.

PRODEJ RODINNÉHO DOMU V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
l RD 100 m2 se zahradou 270 m2,
l Výborná klidná lokalita Sitiny, 

Týniště nad Orlicí,
l Částečně podsklepený zděný dům 

, 1. NP je veranda, malá chodba, 
kuchyň, pokoj a koupelna s wc, 
ve 2. NP jsou dva pokoje, komora 
a malá terasa.

l Inženýrské sítě: plyn, elektřina, 
voda, kanalizace.

l Výtápění plynovým kotlem,
l V přízemí elektroinstalace v mědi.
l V roce 2010 výměna oken za 

plastová značky Vekra a zateplení 
domu s fasádou.

l U domu garáž a dřevník který lze 
předělat
na pergolu 

cena

2.550.000,-

Bližší informace
na tel. 777 074 011




