
HAJDÚSÁGI 2019. június 14., XXVIII/24.
www.lukacsablak.hu
e-mail: info@lukacsablak.hu

Lukács Ablak Kft
• Minőségi műanyag és fa nyílászárók.
• Redőny, reluxa, szalagfüggöny.
• Roletták, harmonikaajtók
• Párkányok, króm- és rézküszöbök.
• Beltéri ajtók

Bemutatóterem: 
Nyíregyháza-Oros 41-es főút 5-ös km

42/595-611• 42/481-067• 06-20/9-550-650
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 praktizáló

rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

KÍNAI ORVOSI RENDELŐ
Debrecen, Bethlen u. 6–8.

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

praktiprakti

rendelkező hagyományos kínai orvoső hagyományos kínai orvosrrendelkező hagyományos kínai orvosrendelke őrrendelkező

izálóizáló

slás.sláslás.
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Kezelési díjak már
1000 Ft-tól

elérhetőek!

Bejelentkezés: +36-30/4-50-60-70, www.kinaigyogymod.hu

Szolgáltatásaim:
•  kínai hagyományos orvoslás és gyógyszerészet
•  belgyógyászati, nőgyógyászati, gyermek- és 

bénulásos betegségek természetes gyógyítása
•  fejfájás, csigolyasérülés, nyak-, derék-, kar- és 

lábfájás gyógyítása

• kínai akupuntúra (tűszúrás)
•  depressziós, stresszes tünetek enyhítése, 

idegrendszeri problémák gyógyítása
• speciális fogyasztó program
• méregtelenítés
•  dohányzásról való leszokás megkönnyítése

Ajánlatunk  június 30-ig érvényes. 
Az akcióban részt vevő termékekről és

további feltételekről érdeklődjön az üzletekben!

www.okula-optika.hu 

Keressen minket Facebookon is!

Balmazújváros:
Kossuth tér 1. Tel.: +36 52/275-650, +36 20/333-3394

balmazujvaros@okula-optika.hu

Hajdúnánás:
Mártírok utca 18. Tel.: +36 52/390-777, +36 20/334-6677

hajdunanas@okula-optika.hu
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Áraink a szállítást, 
összeszerelést is 

tartalmazzák!

Á i k állítá t

AKCIÓ!

AKCIÓ!

csakcsak

150.000 Ft
csakcsak

125.000 Ft

Bomstal garázsok
t

3x5 méteres garázs
horganyzott 
vázszerkezettel

3x5 méteres garázs
 horganyzott vázszerkezet, 

színes lemez*

t

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

Megrendelés: 
06-30/747-7376, 06-30/748-5923 www.bomstal.hu

*17 színből választhat. 
Az akció meghosszabbítva 
2019. augusztus 31-ig. Az akció 
részleteiről érdeklődjön telefonon, 
vagy látogasson el honlapunkra.

Acélszerkezetes

2x3 méteres kerti tároló 
sötétbarna, zöld vagy sárga színben

99.000 Ft

Kutyakennel 
2x2 m

t

AKCIÓ!

w bbbbbbbomstal huw tal htal huu
180.000 Ft

AZ ÉRSZŰKÜLET A MOZGÁS GÁTJA

Ahogy jobb lesz az idő a kedv is megjön 
egy mozgásra. Sajnos sokaknál ekkor 
derül ki, hogy már nem megy panasz 
nélkül bizonyos táv megtétele. Megje-

lennek a görcsök, zsibbadás, fájdalmak 
a lábában. A végtagok nem melegednek 

rendesen fel. Figyelni kell ezekre az intő 
jelekre, hisz egy súlyos betegségre, az érelmesze-

sedésre, érszűkületre utalhatnak. Figyelmeztetés lehet 
még: - a bizonytalan járás, szédülés - a fáradékonyság 
- éjszakai görcsök - elszíneződött végtagok. Fontos 30 év 
felett évenként megvizsgáltatni keringésünk állapotát. 
Többek között roncsolja: - cukorbetegség - magas vérnyo-
más - magas koleszterinszint - dohányzás - sok stressz. 
Nagy segítséget jelent a megelőzés és kezelés területén a 
Nashwan-Parasound készülék. Ne hagyja, hogy a betegség 
határozza meg életét, jelentkezzen be most vizsgálatra és 
előzze meg a nagyobb bajt.

Figyeljen az intő jelekre! Ne hagyja, hogy a betegség határozza meg az életét!

A Nashwan-Parasound eljárást több, mint 20 éve sikeresen használják Magyarországon. 
Mindössze 20 kezelés szükséges a panaszok enyhítésére vagy megszüntetésére.

Június 26-án vagy július 10-én Debrecen, Lehel utca 22.  
szám alatt tartandó vizsgálatra
bejelentkezőknek a szűrés 
INGYENES
A kúra alapárából 20 000 Ft 

kedvezmény jár!

Plusz kedvezmény, ha a kupont elhozza!

-10.000 Ft
Érvényes: 2019. 07. 10-ig 

Nashwan-Parasound Kezelőcentrum

www.medhungary.com, 06-70/290-3216,
06-30/336-9525, 06-20/350-9972

A kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatásának jogát fenntartja.

Eladó Sárgabarack!
Június 15-től

Hajdúhadház, Czégényi úton

Telefon: 06-20/478-51-72

Étkezési Barack 450 Ft/kg
Cefre 200 Ft/kg

Sebészeti magánrendelés
Rendelési: szerda 17-19 óra • Balmazújváros, Dózsa Gy u 5-7, Rendelőintézet, Sebészet

BALMAZÚJVÁROS
www.lezercentrum.hu

A kúra igénybevétele esetén 50 %-os kedvezményt biztosítunk Önnek a szaunajegy árából a kezelések napján.
Kezeléseinket reumatológus szakorvosunk (52/580-164) előzetes időpont egyeztetés és orvosi vizsgálat után felírják Önnek,

de egyéb beutalót is elfogadunk. Gyógyuljon és kényeztesse magát munkaidejének lejárta után is!

15x4 gyógyászati kúra igénybevétele esetén az önrész 18.000 Ft helyett csak 10.000 Ft! (nem balmazújvárosi lakosok részére)

GYÓGYÁSZATI AKCIÓ!

www.krasna.hu
E-mail: krasna.hu@gmail.com

+36-70/360-9538, +36-70/360-9619

Szeretné lakását felújítani, 
korszerűbbé tenni?

KÖMMERLING
NYÍLÁSZÁRÓ 120x120 bukó/nyíló

ablakok már 32.000 Ft-tól 
120x150 bukó/nyíló ablakok

már 37.000 Ft-tól.

Bejárati ajtók már 69.000 Ft-tól.
Télikertek, redőnyök,

 kőműves munkák, garázskapuk.
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POLIKARBONÁT
PLEXI, EL�TET�

Vadvirág u. 19.
06-52-311-373

30/633-0073 www.forba.hu

Óvodai dajka, szociális gondozó és 
ápoló,  általános ápolási és 

egészségügyi asszisztens, kézápoló-
műköröm építő, lábápoló, 
gyógyszertári asszisztens, 

és pénzügyi ügyintéző képzések!N
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A hajdúböszörményi 
Medinovitas Kft. 
megbízható és 

szorgalmas 
BETANÍTOTT FÉRFI 

MUNKAERŐT KERES 
könnyűipari gép 

kezelésére 3 műszakos 
munkarendbe.

Azonnali munkakezdés.  
Bérezés megegyezés tárgya.
Pályakezdők, 25 év alattiak 

előnyben!
Jelentkezés: 06 20 939 5851 

vagy az imre@medinovitas.eu 
e-mail címen fényképes 

önéletrajzzal lehet.

Ingyenes árajánlat készítés!

Elérhetőség:

+3670/378-0251

+3630/229-2206

Régi tetők 
átfedése

AKCIÓ -10%

cserepes lemezzel, cseréppel, 

zsindellyel, palatetők bontás 

nélküli felújjítása! 
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Antal és Antal Kft. 
Debrecen, extruder 
üzemébe keres PVC- 

feldolgozásában, koextrudált 
gyártásban tapasztalt kollégát 

gépbeállító munkák elvégzésére. 
Jelentkezni személyesen,  

önéletrajzzal 8:00 és 15:00 között 
a következő telefonszámon lehet:

06-30-445-9160

Heves-megye Hatvan környékére, szállás megoldható.
3-4 ember jelentkezését várom. Agrár-Expert Kft.

Tel: 06 20 773 68 35

Keresek, nyári 
szezon munkára, 

megbízható
mezőgazdasági rakodót, traktorost, 

nyerges autóra sofőrt.
NETTÓ 1500 Ft/óradíj

H A J D Ú S Á G I
Megjelenik: Hajdúböszörményben,
Hajdúdorogon, és Balmazújvároson

kéthetente pénteken.
Lapzárta: szerda 15.00 óra

Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 
Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető
Szerkesztésért felelős: Dr. Kovács Julianna

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
Db., Dósa nádor tér 10., Tel.: 06 20/9 70 70 13

Szerkesztőség: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
hajduboszormeny@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu

A Szuperinfó fi zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek va-

lódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért fe-

lelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nélkül a 

lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

53
36

31

ÉPÍTÉSI TELEK

Figyelem! Nagy lehetőség építkezésre, 

vállalkozásra és önellátásra a Méhész-

kertben. 415nöl átminősített kert eladó. 

Víz, villany van, gáz, városi víz, rendsze-

res buszjárat az utcában. Bővebb fel-

világosítás: 06-20/261-2561. Irányár: 

4,9MFt. Komoly érdeklődés esetén az ár 

alkuképes!

FÖLD, KERT

Erdő! Nyírábrányban rendezett, vágás-

érett, 3,1ha, 32 éves, véghasználatú 

akácerdő engedélyekkel eladó. Irár: 8MFt. 

06-20/569-3895

Homokkertben, gyümölcsfa vagy akác-

fa telepítésére alkalmas terület eladó. 

06-30/5820-291

Pród/Hajdúnánás határában 30.293nm, 

28AK naturás szántó/gyep 240.000Ft-ért 

bérbeadó. Telefon: 481-960

JÁRMŰ

Elektromos Mopedek 3 és 4 kerekű-

ek, használtak és újszerűek eladók ÁR 

87.000F-tól-297.000FT-ig 50Km-ES KÖR-

ZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 

20-9134012

JÁRMŰKERESÉS

Autóbontóba vásárolok keleti-nyugati 
autókat 5-30 Ft/kg áron, elszállítással. 
0630/219-2182

AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvá-
sároljuk (legyen hiteles, sérült)  piaci áron 
márkától-kortól függetlenül! Korrekt, gyors 
ügyintézés. Ár: 3MFt-ig Tel: 20/536-0665, 
20/536-0069
Készpénzért vásárolnék személygépkocsit, 
kisteher gépkocsit, utánfutót,  2000-től , 
banki hitellel terheltet, és sérültet is ár:2.5 
mft-ig tel:20-9134012
RÉGI motorokat keresek! Simson, MZ, ETZ, 
JAWA, stb. 20/572 5142.

RÉGISÉG

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt áron 
aranyékszert, porcelánokat, festménye-
ket, szobrokat, órákat saját részre! Tel: 
20/5360-069

ÁLLAT

TYÚKVÁSÁR 499 Ft/db!!! Földön nevelt 
690 Ft/db. Tanyasi, nagytestű 390 Ft/kg. 
INGYENES szállítás. 70 776 3007

EGYÉB ELADÁS

Rendelje meg akciós tüzifáját, erdei vagy 
ömlesztett m3-ben! Valamint szén is ren-
delhető! Termékeink: tölgy, bükk, akác.
Szállítás megoldható 24 órán belül. Vár-
juk hívását! Ár: 12500 Ft-tól. Tel.: 20/911-
5132 EUTR: AA5854363
Tűzifa az erdészettől szállítással 
eladó.Tel:70/532-20-21. EUTR szám: 
AA3505249

EGYÉB KERESÉS

Dunnát,hagyatéki tollat veszek.Hívás-
ra megyek.Hétvégén is.Megbízhatóság.
Tel.:06-52/274-468,06-30/356-4569

SZOLGÁLTATÁST KÍNÁL

Cseréptető, palatetők bontás nélkü-
li átfedése bitumenes zsindely ráolvasz-
tással. Tetők mosása, javítása, impregná-
ló felújítás, kémények bontása, javítása. 
Bádogosmunkák. Tavaszi előjegyzőknek 
30% kedvezmény. 06-70/429-6667.

FÜRDŐKÁDAK bontás nélküli felújítása, 
gépi eljárással, gyári színekkel, garanci-
ával, belső munkálatok végzése, szoba-
festés, mázolás. 06-20/391-4249

Kőművesmester vállal mindennemű 
kőműves, festő munkálatokat, továb-
bá vizes, salétromos falak felújítását 
anyaggal A-Z-ig, precíz kivitelezésben. 
06-30/932-6850

Könyvelő cégünk a következő szolgálta-
tásokkal várja ügyfeleit: könyvelés, bér-
számfejtés, adótanácsadás, cégátvilágí-
tás, üzleti tervkészítés és teljes körű üzlet-
viteli tanácsadás újonnan alakult és műkö-
dő cégek részére. Tel: 30/222-35-82

KUJBUS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! Redőny, 
reluxa, szúnyogháló, harmonikaajtó, sza-
lagfüggöny, roletta, napellenző gyártá-
sa, szervizelése javítása. 52/389-953, 
06-30/465-0828

Szobafestést, mázolást, tisztasági festést, 
kőművesmunkát, hőszigetelést vállalunk. 
06-70/429-6667

TETŐÁSZ!! Beázások megszüntetése. 
Régi palatetők, cseréptetők bontás nél-
küli átfedése (zsindely, cserepeslemez, 
cserép), kémények bontása, rakása, csa-
tornák cseréje, külső homlokzatok hőszi-
getelése, színezése, előtetők készítése. 
06-20/391-4249

Tetőfelújítás cserepeslemezzel, palate-
tők zsindelyezése, ereszcsatorna csere, 
kémény felújítás. 06-20/911-1717

ÁLLÁS

A Szuperinfó Média Kft. Balmazújváros 
területére megbízható, kerékpárral rendel-
kező kézbesítőt keres, kora reggeli munka-
végzésre. Nyugdíj, rokkantsági ellátás mel-
lett is végezhető kiegészítő munka, melyre 
Szobonya Máriánál a +36-20/365-3899-es 
telefonszámon lehet jelentkezni

Ács, bádogos, kőműves szakembert és 
segédet keresek hosszútávú munkára. 
0620/911-1717 Doradoel Kft.

Anyagmozgató targoncás és kézi mun-
kakörbe keresünk kollégákat mikepércsi 
telephelyünkre. Stabil munkaviszony, 
utazástérítés, bejárás megoldott. 
B-jogosítvány előny. 06-20/3508-343 
Turbó Pegazus Kft.

C, E kategóriás jogosítvánnyal és GKI kár-
tyával rendelkező gépkocsi vezetőket 
keresünk hosszú távú folyamatos mun-
kára.Tel.:06-20/959-1452, (Bíró Trans 
Plusz Kft)

Cégcsoportunk keres Svájcba, Németor-
szágba, Ausztriába gyakorlott, gipszkar-
tonozókat, targoncavezetőket, darukeze-
lőket, víz-gáz-fűtés-szaniterszerekőket, 
légtechnikásokat, villanyszerelőket, fes-
tőket, autószerelőket. Német nyelv szük-
séges, kollektív szerződéssel, bére-
zés alkalmazottként. Jelentkezésüket 
emailen várjuk office@examont.eu tel.
sz.: +4369913771999 EUROJOBS

Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipari mun-
kakörökbe keresünk hegesztő, lakatos, 
gépi forgácsoló- CNC-gépkezelő, szer-
számkészítő, autószerelő, villanyszere-
lő, KOVÁCS dolgozókat Győr és Kecs-
kemét környéki munkára. Versenyképes 
fi zetést, juttatásokat, szállást, munká-
ba járást, hazautazási támogatást, bér-
előleget biztosítunk. Jelentkezz most! 
06-70/415-9021 (JOBmotive Kft.)

Franciaországba keresünk folyamatos, 
bejelentett építőipari munkára, azon-
nali kezdéssel, tapasztalattal rendelke-
ző dolgozókat az alábbi munkakörök-
be: Festő, Gipszkartonos, Bandázsoló, 
Hideg/meleg burkoló, Kőműves, Állvá-
nyozó, Villanyszerelő, Asztalos. Juttatá-
sok: fizetés+szállás. Bővebb informá-
cióért küldjön sms-t, visszahívjuk. Vár-
juk jelentkezését! Tel: +3670/327-4615, 
+3620/263-3061 Acit Job

Gyere, dolgozz Velünk! Bejelentett mun-
kaviszonyt, kiemelt bérezést, bérelőleget, 
ingyenes szállást, munkába járást bizto-
sítunk. Betanított dolgozó és targoncás 
ajánlatainkból válogathatsz Győr és Kecs-
kemét környékén. Munkavégzési helyek: 
Autoliv, BOS, SMR, SMP, Rába. Jelentkezz 
most! 06-70/639-9920 (JOBmotive Kft.)

Kacsatartáshoz gyakorlattal rendelkező 
állatgondozót felveszek. Tel.: 06-30/843-
3322. Tóth Imre.

Kecskemét környéki fémipari nagyvál-
lalathoz keresünk gyakorlattal rendelke-
ző hegesztőt (AWI), lakatost, CNC gépke-
zelőt, lézergépkezelőt, présgépkezelőt és 
epoxi kabinost kiemelt bérezéssel. Szál-
lást, utazást biztosítunk. Érd.: 8-16 óra 
között 06-70/940-2562 (JOBmotive Kft.

Lakatos, lakatosipari segédmunkás kollé-
gákat keresünk mikepércsi telephelyünk-
re. Stabil munkaviszony, utazástérítés, 
bejárás megoldott. B-jogosítvány előny. 
06-20/3508-343 Turbó Pegazus Kft.
Nagycsécsre géppel fejni tudó tehenészt 
keresek. Tel.: 06-20/572-2253 (Fichter 
Sándor).

Segédmunkásokat, takarítónőket 
keresek pékségbe 12 000.-Ft/nap, ill. 
pékeket 18 000.-Ft/nap. Szállás, uta-
zás biztosítva. Tel.: 06-20/999-2999 
T-Work Hungária Kft

Siófoki családi üzemeltetésű étterem 
keres pultost, felszolgálót, és konyhai kise-
gítőt szeptember végéig szállással. Jelent-
kezni diana1@enternet.hu vagy tel:06-30-
4621366 (Nagy Endre)

OKTATÁS

Aranykalászos Gazda,Méhész, 
Vagyonőr,Targonca, Emelő-, FM gépkeze-
lő tanfolyamokat indítunk Tel:30/2283281 
E001083/2015
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4032 Debrecen, Böszörményi út • Tel.: 52/502-600
5300 Karcag, Gyarmati út • Tel.: 59/500-050

www.roadservice.hu                          toyotaroadservice

A képen látható gépkocsi illusztráció. A Toyota Camry 
WLTP szerinti üzemanyag-fogyasztása 5,3-5,6 l/100km, 
WLTP szerinti CO₂-kibocsátása 119,3-126,8 g/km.

ÁZSIA

BOMBA ÁRAK: 

NYARALÁSRA

CSAK 3 NAPIG:

JÚNIUS 14-től 16-ig

fel!
INDUL A STRANDSZEZON!

Nagy választékban érkeztek 
divatos női, férfi, gyerek fürdőruhák, kiegészítők

Minden teljes áras 
gyermek ruházati 
termék és gyermek cipő 

-20% engedményel
JÚNIUS 14-től 23-ig 

NAGY BŐRÖND AKCIÓ:
-20% engedménnyel

GYEREK HOMOKOZÓK
290 FT-TÓL

SZUPER 
ÁRON 

ÉRKEZNEK: 
Női rövid 

nadrágok, 
szoknyák 

1990 Ft-tól

5000 Ft feletti vásárlás esetén 1 db Disney hajgumit 
vagy 1 db buborékfújót adunk ajándékba

Utaz zanak Velünk!

Hajdúnánás, Ady Endre krt. 12.
Telefon: 06-70/26-17-137

OKJ-S TANFOLYAMOK!
• Boltvezető

• Élelmiszer vegyiáru eladó
• Személy és vagyonőr
• Aranykalászos gazda

OKJ-s tanfolyamaink

indulnak 

Hajdúnánáson.

Eng. szám
: E000540/2014

Várjuk 
jelentkezésüket!

53
28

54

A Tiszakeszi Pékség gyakorlott
sütőipari munkásokat, 
árukiszállító gk-vezetőt,
állandó éjszakai munkára
árukiadó-raktárost keres, 
magas kereseti lehetőséggel! 
Helyben 3 szobás, összkomfortos 
szolgálati lakást biztosítunk, a környékről 
a munkába járást saját gk. esetén támogatjuk!

Jelentkezés: 06-20/964-2413

NEMZETKÖZI GÉPKOCSIVEZETŐKET 
keresünk 40 t szerelvényre , biztos jövedelem, hosszú 

távú, heti munka. Élelmiszertartályra és ponyvás
szerelvényre. Hajdúböszörményi telephellyel.

Érd.: 06-30/57-64-502        Csanda-szer Kft.

Redőny-összeszerelő műhelybe, 

BETANÍTOTT 
MUNKÁRA 

férfi dolgozót felveszünk. 
Bármilyen műszaki végzettség előnyt 

jelent. Jelentkezni személyesen, 
önéletrajzzal 8:00 és 15:00 között
a következő telefonszámon lehet:

 
06-30-228-3338

Antal és Antal Kft.

Debreceni székhelyű cég keres, több éves
gyakorlattal rendelkező, önállóan dolgozni tudó

GÉPLAKATOS vagy 

GÉPSZERELŐ
végzettségű kollégát az alábbi 

feladatok elvégzésére: termelőgépek 
karbantartása és javítása

Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal 
8:00 és 15:00 között a következő 

telefonszámon lehet:

06-30/645-0608
Antal és Antal Kft.

SZIKRAFORGÁCSOLÓ
munkatársat keres szerszámkészítő 

műhelyébe. 

Elvárás:
több éves gyakorlat huzal- és 
tömbszikraforgácsoló gépen  

előny:
a AGIE/DH-gép kezelésének ismerete 

Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal 
08:00 és 15:00 között: 

06-30-445-9160
Antal és Antal Kft. 
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Gaby kanapé
ágyazható, 

ágyneműtartós
109.900 Ft-ról

79.900 Ft

Keresse 
nyeremény-
játékainkat 
a Facebookon!

BÚTORAINK 
NEM LAPRA-
SZERELTEN 
ÉRKEZNEK!

Ne várjon
heteket az
ülőgarnitúrájára!
A T Bútor Outletnél 
közel 200 azonnal 
vihető garnitúra 
közül választhat.

www.facebook.com/tbutoroutlet

NYITVATARTÁS: 
H–P: 900–1800

Szo: 900–1300

4002 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.

(Nyugati ipari park
– T Bútor Outlet)

E-mail:
tbutoroutlet2015@gmail.com

Telefon:
+36-70/606-0442

www.tbutoroutlet.hu

DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
DEBRECEN ÉS KÖRNYÉKÉN.

RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN
KOLLÉGÁINKNÁL!

Az akció 2019. 06. 14 - 06. 20. 
illetve a készlet erejéig tart.

évesek lettünk!

Merida 3+1
199.900 Ft-ról

99.900 Ft

Hera u-form
304.900 Ft-ról
169.900 Ft

Berta 6 személyes étkező 
94.900 Ft-ról

64.900 Ft 

Bono sarok
ágyazható, ágyneműtartós
129.900 Ft-ról
89.900 Ft

Mino sarok
relaxos
289.900 Ft-ról
149.900 Ft

Monca sarok
relaxos
359.900 Ft-ról
219.900 Ft

Norah sarok
ágyazható, ágyneműtartós
279.900 Ft-ról
159.900 Ft


