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●bytové realizace
● čištění koberců
● doprava ● elektroinstalace ● hromosvody
● kamenictví ● koupelny
● malířské a lakýrnické
práce ● masáže ● nábytek
● optika ● poradenství
● reklama ● topení,
plyn ● zájezdy
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Inzerce

vydala firma:

Na Valích 423, 440 01 Louny, tel.: 415 658 697, digon@digon.cz

tiskoviny a firemní reklamní kultura
• velkoplošná reklama • letáčky
• plakáty • vizitky • dokumenty
rodinných událostí / kalendáře /
• pozvánky a blahopřání
• pohlednice • brožurky
• katalogy • časopisy
• knihy

OSTATNÍ SLUŽBY - optika

• NEJVĚTŠÍ VÝBĚR PÁNSKÝCH, DÁMSKÝCH
A DĚTSKÝCH OBRUB V LOUNECH
• MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA
• APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK
• KONTAKTNÍ ČOČKY OD 350,- KČ
• ROZTOKY NA KONTAKTNÍ ČOČKY, OČNÍ
KAPKY, OCUVITE LUTEIN A JINÉ DOPLŇKY
• ŠIROKÝ VÝBĚR KVALITNÍCH SLUNEČNÍCH
BRÝLÍ PRO ROK 2018
• VŠE ZA ROZUMNOU CENU
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www.optikasimanek.cz

OPTIKA ŠIMÁNEK, Tyršovo náměstí 1969, 440 01 Louny, tel.: 415 652 412
Beneše z Loun 137, 440 01 Louny, tel.: 415 656 044

OSTATNÍ SLUŽBY

Optika Melíšek

u Žatecké brány v Lounech

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
JELÍNEK PAVEL
čištění:
- koberců
- sedacích souprav
- interiérů kabin
osobních a nákl.
automobilů

Nabízíme:
Veškeré služby oční optiky
Zdarma a ihned změření zraku
Kontaktní čočky
Nejlepší poradenství
Nejlepší multifokální skla
Optika Melíšek, Žatecká 444, Louny
Tel.: 415 652 200, www.melisek-optik.cz
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Cítoliby 166, mob.: 604 688 276

půjčovna strojů
na čištění

Jelínek Pavel
pajelinek@email.cz
602 447 301

HŘBITOVNÍ SLUŽBY
KAMENICTVÍ

- pomníky z přírodního kamene, ukládání uren, zhotovení
nápisových desek, žulové a
antikorové doplňky, prodej
smutečního zboží a jiné
Vzorková prodejna:
Česká 151, Louny
(vedle květinářství),
Kontakt: tel.: 773 107 109,
h.hroby@seznam.cz

BYTOVÉ REALIZACE - malířství, lakýrnictví
Malířské a lakýrnické práce

Bedřich Hanykýř
Malířství Hanykýř se zaměřuje
již 20 let na:
- malířské a lakýrnické práce
- lité dekorační podlahy
- tapetování
- zednicví
- sádrokartony
- fasády
Máme vlastní pojízdné lešení (výška 12 m)

BARVY LAKY B.H.

Husova 591, 440 01 Louny, tel.: 774 019 411

Široké spektrum vodou ředitelných barev a laků. Tónování
barev, různé druhy lepidel a tmelů. Velký sortiment malířského náčiní a pomůcek. Odborná poradenská činnost.
Prodej zboží velkoodběratelům. Syntetické a epoxidové
barvy a spreje RAL a ŠKODA. Namícháme barvy vašich snů!
Bedřich Hanykýř, Barvy Laky B.H., Tel.: 604 139 918, 604 107 171,
E-mail: malirhany@seznam.cz www.malirstvihanykyr.cz

BYTOVÉ REALIZACE - malířství, lakýrnictví

• MALÍŘSKÉ PRÁCE
• VYSOKOTLAKÉ STŘÍKÁNÍ
• LAKÝRNICKÉ PRÁCE
• TAPETOVÁNÍ
• POVRCHOVÉ ÚPRAVY PODLAH
• NÁSTĚNNÉ DEKORAČNÍ A IMITAČNÍ PRÁCE
• NÁTĚRY FASÁD
ZELENKA JIŘÍ - MALÍŘSTVÍ A LAKÝRNICTVÍ
BŘEZINOVA 3029, 440 01 LOUNY
zelenka.malirstvi@seznam.cz
TEL.: 603 532 202

topení, plyn

AUTORIZOVANÝ
PARTNER BUDERUS

SERVIS
PROVÁDÍME INSTALACE
- tepelných čerpadel
- plynových kondenzačních kotlů
- solárních systémů
- podlahové vytápění SCHÜTZ
Vyřizujeme KOTLÍKOVÉ
DOTACE

Provozovna a showroom tepelné techniky:
Osvoboditelů 593, 440 01 Louny
mobil: 777 633 572, e-mail: gas@igitur.cz
otevírací doba: Po - Pá 8.30 - 14.30 hodin.

Václav IBL

mobil : 777 633 571
vaclavibl7405@gmail.com

www.gas-servis.cz

DŮM / BYTOVÉ REALIZACE

STAVBY KOMPLET
Adam Džurdženík

¾ Od drobných oprav až po stavby rodinných domů
¾ stropní podhledy, půdní vestavby ¾ příčky, předstěny, minerální podhledy ¾ podlahy z OSB
desek ¾ zámková dlažba ¾ zateplení budov ¾ jádrové a štukové omitky ¾ bytová jádra ¾
obklady, dlažby
¾ Střešní krytiny betonové / pálené / plechové / vlákeno-cementové ¾ střešní okna ¾ světlovody ¾ krovy ¾ pergoly ¾ asfaltové šindele ¾ tepelné izolace

Adam Džurdženík, Zeměšská 244, Cítoliby 439 02
Tel.: 739 775 200, dzurdza@seznam.cz, www.sdk-prace.webnode.cz

včetně montáže a spotřebičů

DŮM - hromosvody

Komplexní
řešení
hromosvodů

GN HROMOSVODY
- projekty
- revize
- montáže
- opravy
- prodej hromosvodářského materiálu

www.gnhromosvody.cz

BYTOVÉ REALIZACE - elektro / koupelny

„NA ŠIROKÉ”

KOUPALIŠTĚ

Svatopeterské
náměstí
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Sortiment:
LED technologie, LED žárovky, žárovky,
autožárovky, zářivky, jističe, vypínače,
kabely, svítidla + ostatní elektroinstalační materiál
Provozní doba:
Po - Pá: 700 - 1630

Kosmon

autů

směr Chomutov

Adresa:

PS - SVĚTELNÉ ZDROJE s.r.o.
Kosmonautů 2032 (Na Široké), 440 01 Louny
Telefon: 415 653 227, Mobil: 774 405 434
www.svitime.eu

sm

ěr

Pra
h

a

• realistické 3D
vizualizace koupelen

KOUPELNOVÉ
CENTRUM
V LOUNECH
obklady • dlažby • vybavení koupelen

• výstavní plocha 250 m2
• kompletní sortiment
sanitárních výrobků
• obklady a dlažby světových
značek od 99 Kč/m2
• zkušený a proškolený
tým, který Vaši koupelnu
dovede k dokonalosti

Areál Elops, Mělecká 2638 • tel. 720 311 525 • e-mail: louny.kc@dorint.cz
po–čt 8-12 / 13-17 • pá 8-12 / 13-15 • WWWW.DORINT.CZ

OSTATNÍ SLUŽBY - elektronika

Inzerce

Mírové náměstí 128, 440 01 Louny, louny@wt-servis.cz
Trojanova 2106, 269 01 Rakovník, rakovnik@wt-servis.cz

Pozáruční servis notebooků, počítačů,tabletů a GSM

Prodloužená záruka = až 5 let bez starostí
SERVISNÍ
BALÍČKY
Prodej PC, notebooky, tiskárny, foto, kamery, telefony, tablety
Hardware, software : hry PC, konzole
Tisk foto na počkání, sběrna
Kopírování a tisk A3, A4, laminace, kroužková vazba
Výroba a tisk vizitek, výroba razítek
Prodej elektronických cigaret včetně příslušenství

OSTATNÍ SLUŽBY

					
Masáže a zábaly:
● klasické a sportovní masáže, manuální lymfodrenáže

podle Mudr.Bechyně, těhotenské masáže, masáž lávovými
kameny, celotělový peeling, zážitkové masáže

Speciální kosmetické služby:
● Diamantová kosmetika, kosmetika GERnétic, Jett Plasma Lift, Oxy life,
Mini lift, depilace těla cukrovou pastou NATURI

Laserové centrum:
● Biostimulační laser, LED světelná víceúčelová maska
● NOVINKA: VENUS IPL ( intenzivní pulsní světlo) - fotorejuvenece,
fotodepilace, odstranění žilek, skvrn solárních, pigmentových, akné...

Péče o tělo:
● U.C.W. zábal - detoxikační a zeštíhlující program

Starvac - formování postavy a zlepšení stavu celulitidy
Splendi´d eau - úprava iontové rovnováhy těla
a vyloučení chemických toxinů

ENERGY

EAV diagnostika zdravotního stavu ( Supertronic)
Konzultační centrum ENERGY, prodej produktů Energy a Energyvet

Prodej dárkových poukazů

- na vybranou proceduru nebo finanční částku

BKA CZ s.r.o.

Relaxační centrum AMBRA beauty

Beneše z Loun 139, Louny (zadní trakt hotelu UNION)
tel: 415 654 392, 773 175 339
email: ambrabeauty.relaxcentrum@seznam.cz

www.ambrabeauty.cz
eme komplexní
služby v mezinárodní,
átní dopravì, spedici a skladování.

ám. 47
Cítoliby

a@centrum.cz
75 749
02 059

RYBKA CZ s.r.o.

Poskytujeme komplexní služby
v mezinárodní, vnitrostátní
dopravě, spedici a skladování.
Tyršovo nám. 47
439 02 Cítoliby

e-mail: objednavky@dopravarybka.cz

Poskytujeme komplexní služby v mezinárodní,mobil: 724 740 188, 724 975 749
vnitrostátní dopravì, spedici a skladování.

OSTATNÍ SLUŽBY

Nechte přemýšlení i počítání na nás
Nabízíme tyto služby:
Vedení účetnictví a daňová evidence
Mzdy, personální agenda a administrativa
Audit účetní závěrky, interní audit, prověrka účetnictví
Daňové služby, daňový poradce, daňová optimalizace
Zprostředkování finančních produktů a pojištění
AMBRA consulting s.r.o.

Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Provozovna:
Beneše z Loun 50, 440 01 Louny
Telefon: 415 655 336, mobil: 777 999 048, 602 717 737
email: ambraconsulting@seznam.cz, www.ambraconsulting.cz

CA SENTE TRAVEL

PRODEJ LETECKÝCH ZÁJEZDŮ
přes internet

OD KVALITNÍCH ČESKÝCH
A NĚMECKÝCH CK

PARKOVÁNÍ
U ČESKÝCH LETIŠŤ
ZDARMA !!!

First minute, Last minute !!!!
Exotika, Středozemí, poznávání, 50+, Šlágr dovolená...
www.sentetravel.cz, e-mail: ca@sentetravel.cz, tel.: 773 692 665

OSTATNÍ SLUŽBY

restaurace

RESTAURACE DĚLNICKÝ DŮM
CÍTOLIBY

 kapacita 30 míst k sezení
 vlastní zahrada s pergolou, posezením pro
40 osob a dětskými prvky.
 Ve všední dny obědy s výběrem ze dvou
hotových jídel, po zbytek otvírací doby si
vyberete z minutkového jídelního lístku.
 Restaurace zajišťuje občerstvení i pro
akce konané v dalších prostorech
Dělnického domu, který si můžete na
svatby, rodinné a firemní oslavy restaurace
či např.
plesy pronajmout přímo od Městyse Cítoliby.
Ceník pronájmu najdete na webových 		
stránkách městyse www.obec-citoliby.cz

tel.: 720 516 416
Facebook: Restaurace Dělnický dům
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Kontakt restaurace:

Kontakt Městys Cítoliby:
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tel.: 415 691 134
delnickydum@obec-citoliby.cz
Facebook: Městys Cítoliby

