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 paczka standardowa od 14 zł brutto
 paczka niestandardowa  od  brutto20 zł
 przesyłki gabarytowe  bruttood 30 zł
 zwrot pobrania
   - już w kolejnym dniu po doręczeniu

 profesjonalna obsługa
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SMOCHOWICE
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60-458 Poznań
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tel. 881-511-050
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ŻŁOBEK
KLUB MALUCHA

PRZEDSZKOLE
ZAPRASZAMY DZIECI 

ZAPRASZAMY DZIECI 
JUŻ OD 1-3 LAT.
PIERWSZE ZAJĘCIA GRATIS

JUŻ OD 2,5 ROKU ŻYCIA

Szk zyka Angielskiego

Po owice, ul. Lubowska 6a
tel. 510-26-99-09, www.dziejma.pl
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50+ i 60+ młodzież i dzieci 

od lat 4
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90 zł 
netto

603 600 600 www.odpady-skip.pl

WYWÓZ GRUZU I ŚMIECI
Kontenery: 1,7m³ do 14m³

PROMOCJA

605 217 212
simon130@wp.pl

SYSTEMY 
NAWADNIANIA,
SYSTEMY 

NAWADNIANIA,

DRENAŻEDRENAŻE

MONTAŻ
NAPRAWY

PRZEBUDOWY
KONSERWACJA

PRZYGOTOWANIE SYSTEMU 
DO PRACY

MASZ PROBLEM Z WODĄ?
ZADZWOŃ
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Samochód po zimie  str. 14

www.fachowcywmiescie.pl
www.fb.com/fachowcywmiescie/

samochodowe instalacje gazowe str. 15tel: 609 801 801

Ławica  Ogrody  Wola  Krzyżowniki-Smochowice  Kiekrz  Strzeszyn  Podolany  Suchy Las
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Porady, reprezentacja w sądzie:

Kancelaria
601 999 570

RADCA PRAWNY
rozwód, separacja, podział majątku
władza rodzicielska, opieka, alimenty
spadki - nabycie, zachowek, testamenty
spory dot. własności nieruchomości
procesy o odszkodowania, ZUS i inne

zewnętrzne
materiałowe
plisy, żaluzje   
zasłony rzymskie
wertikale
moskitiery

ROLETY

Dla emerytów i rencistów 
korzystne rabaty!!!

20 lat doświadczenia

tel. 601-247-935

     - małe grupy, od 2,5 do 6 lat
     - nauczycielki polsko i niemieckojęzyczne
     - domowa atmosfera

PRZEDSZKOLE 
POLSKO-NIEMIECKIE

NABÓR PRZEZ CAŁY ROK

POZNAŃ - WOLA
ul. M. Palucha 15

www.ene-due-rabe.pl

POZNAŃ-PODOLANY
ul.Druskienicka 12a
C.H. „Piotr i Paweł”
tel. 61842-67-57

Godziny otwarcia:
Pon.-sob. 9-21
Niedz. 10-19

POZNAŃ- WOLA 
ul. Tatrzańska 1/5

C.H. „Piotr i Paweł”
tel. 61849-93-10

Godziny otwarcia:
Pon.-sob. 9-21
Niedz. 10-20

        marzec  2018 marzec  2018 
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POLECAMY:
KAWY
HERBATY
KOKTAJLE
SMOOTHIESY
CZEKOLADY
DESERY
NAPOJE
DANIA KUCHENNE I

I
I IIul. Drużbickiego 2

    61-693 Poznań
PLAZA I piętro
(przy schodach do kina)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i artykułów. Redakcja zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu ukazania się ogłoszenia 
do 15 dni. Wzory ogłoszeń zamieszczonych w miesięczniku pozostają własnością Wydawnictwa. Publikowanie lub kopiowanie, w części lub w całości, wyłącznie za 
zgodą wydawcy. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Agnieszka Juskowiak

ZBUDUJEMY KAŻDY DACHZBUDUJEMY KAŻDY DACH
TRAFASA.ROK ZAŁ.

1996

602 775 611

OCENA STANU TECHNICZNEGO DACHÓW

OPINIE TECHNICZNE DACHÓW

BUDOWA, REMONTY DACHÓW
Zapraszam

Andrzej Trafaswww.firmatrafas.pl

KALORYFERY GRZEJNIKI
MARKOWE NOWE I UŻYWANE

zasobniki/bojlery
piece
wymienniki
bufory
palniki
pompy

500 200 478
61 8 193 076

godz. otwarcia: pn-pt 8:30-17:00, soboty 7:30-12:00

.

.

.

.

.

.

tel. 608 443 604
tel. 606 270 353

ZAPRASZAMY

USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM 
WYCINANIE I PRZYCINANIE 

DRZEW I KRZEWÓW

www.asamicattery.pl
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793 206 415

SALON PIELĘGNACJI 
          DLA ZWIERZĄT

ul. Chojnicka 78  Kiekrz www.salonpsistyl.pl

RÓWNIEŻ DUŻE PSY!

czesanie       obcinanie pazurków.
strzyżenie       kąpiele      czyszczenie uszu. .

RADCA PRAWNY

Kancelaria
601 999 570

Porady, reprezentacja w sądzie:
rozwód, separacja, podział majątku
władza rodzicielska, adopcja, alimenty
spadki - nabycie, zachowek, testamenty

darowizna, odwołanie, egzekucja

odszkodowania, odwołania, ZUS i  inne

  Szanowni Państwo,

          Mroźny początek marca przy bardzo łagodnej zimie nie jest straszny i nie powstrzyma wielu 
mieszkańców do podjęcia prac porządkowych i remontowych. Warto skorzystać z usług fachowców z 
najbliższej okolicy, których spotykamy na co dzień i znamy ich wartość. W tym numerze przedstawiamy 
kolejnych oferentów swoich usług, którzy czekają na Państwa zgłoszenia. 
                 Szczególnie polecam artykuł „Wand – łagodnie u dentysty”, w którym omówiona jest nowoczesna 
metoda bezbolesnego znieczulania. Czy to koniec stresu dzieci i rodziców podczas wizyt u stomatologa?
        Ewa Manthey, agent nieruchomości Międzynarodowego Biura Nieruchomości REMAX Experts 
przedstawia „5 rzeczy, które odstraszają kupujących”. Warto zapoznać się z tymi poradami, na pewno 
pozwolą uniknąć przykrych niespodzianek przy kupnie lub sprzedaży mieszkań oraz domów.
                Sklep Chemik24.pl proponuje środki do mycia podwozia firmy „Boll”, aby jak najlepiej zabezpieczyć 
i zakonserwować  „Samochód po zimie”. Dostępne w trzech rodzajach środki do zastosowania:  w spray’u, 
na pistolet i do malowania pędzlem zapewnią niezawodną eksploatację auta.
    
           Zapraszamy do dalszej współpracy stowarzyszenia, kluby, prywatnych przedsiębiorców    i innych 
oraz gorąco zachęcamy tych, którzy nie gościli jeszcze na naszych stronach, a mają coś ciekawego do 
zaoferowania.

Wszelkie zapytania i sprawy  proszę kierować  pod nr telefonu: 
505-528-144 lub na e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl.

Motto numeru:  

                         Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.     
                                                                                                                                                                Isaac Newton     

ANTENY

z tą gazetk

ą

10%
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TELEWIZORY

DEKODERY

MONTAŻ

SERWIS

501 791 623
Poznań - Smochowice ul. Lęborska 46

październik 2015 15

OKRĘGOWA STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW

TACHOGRAFY
Golęczewo 

Szosa Poznańska 29

www.legalizacje.pl
tel. 61 811 6076 kom. 601 781 930

MALARNIA PROSZKOWA

693 485 558

PIASKOWANIE
OBRÓBKA CHEMICZNA
CHROMOWANIE ŻÓŁTE

Obornicka 1B, Bytkowo

15% rabatu na wszystkie rowery z kolekcji 2015

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR MARKI ROMET

 na wszystkie rowery z kolekcji 2015 na wszystkie rowery z kolekcji 2015

POZNAn UL. STRZESZYnSKA 89-91

OSK „ZAWODOWIEC”

PONAD 70% 
POZYTYWNYCH EGZAMINÓW!

  

BIP. URZĄD MIEJSKI W POZNANIU 

ODPOWIADAMY ZA JAKOŚĆ
SZKOLENIA I ZWRACAMY 50%

KOSZTÓW KAŻDEGO
NASTĘNEGO EGZAMINU!   

SERWIS 
OPON

ul. Człuchowska 30A 
tel. 61 66 38 567

• OPONY NOWE I BIEŻNIKOWANE
• WYMIANA Z LETNICH NA ZIMOWE
• PRZECHOWALNIA OPON
• POMPOWANIE KÓŁ AZOTEM
• OPONY CAŁOROCZNE

SE

RWIS OPON

Pralnia Dywanów
www.milowski.pl 

DO KOŃCA 
PAŹDZIERNIKA

RABAT

20%
ul. Wołczyńska 56  

ul. Lechicka 44 

  

61 877 66 72
ul. Wołczyńska 56  

ul. Lechicka 44 

tel. 572-343-420,  660-718-425
www.napedybramy.pl  gibidi@napedybramy.pl  os. St.Batorego 14/5, Poznań

SPRZEDAŻ SERWISMONTAŻ

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

SZLABANY

NAPĘDY DO ŻALUZJI I ROLET

SŁUPY WYSUWANE

CENTRALE STERUJĄCE

AKCESORIA

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH

Biuro Nieruchomości

oferuje kompleksowe usługi 
oraz profesjonalne doradztwo w zakresie:

Pomagamy w regulacjach prawnych nieruchomości, 
podziałach oraz przekształceniach gruntów.

tel: 534 101 211

e-mail: biuro.myspot@gmail.com

Sprzedaży          Kupna            Wynajmu
domów, mieszkań, lokali oraz gruntów.

ul. Jachtowa 5A 60-480 Poznań

. .
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506 122 506www.brudna-robota.pl

BRUDNA ROBOTA
Aleksander Zaporowski

TERENY ZIELONE

( np. drewutnie, garaże, pomieszczenia gospodarcze,

BRUKARSTWO - nowe powierzchnie, mycie kostki

DACH I ELEWACJA - mycie, konserwacja, malowanie

BRUDNA ROBOTA - sprzątanie i rozbiórki

trawniki, drzewostany - nasadzenia, pielęgnacja

nawadnianie, drenaże, wertykulacja, przycinanie, wywóz

STOLARKA OGRODOWA - nowe konstrukcje, renowacje

podbitka dachowa, meble ogrodowe)

październik 2015 9

Poznań
Antoninek

Unisława 6a
Wycinka i przycinka drzew
Sprzątanie i 
        karczowanie ogrodów
Transport do 1,5 tony
Prace ślusarskie
Remonty
Przeprowadzki
Odśnieżanie

Wycinka i przycinka drzew
Sprzątanie i 
        karczowanie ogrodów
Transport do 1,5 tony
Prace ślusarskie
Remonty
Przeprowadzki
Odśnieżanie

tel. 512-135-789

usługi koparko-ładowarką
niwelacja terenu

wywóz gruzu
wycinka drzew 

wyburzenia 

Usługi
ogrodnicze

 A n n a B e t k a  

pielęgnacja ogrodów

aeracja trawników

nawożenie roślin

doradztwo w małych 
i dużych ogrodach

przycinanie drzew 
i krzewów

projekt, aranżacja 
i wykonanie

DYSTRYBUCJA KOSTKI BRUKOWEJ 
ORAZ GALANTERII BETONOWEJ 

OXOTRADEOXOTRADE

TEL. 605212919 TEL. 605212919 

TRANSPORT HDS PROJEKT USŁUGA UŁOŻENIA

DYSTRYBUCJA KOSTKI BRUKOWEJ 

OXOTRADEOXOTRADE

USŁUGA UŁOŻENIAUSŁUGA UŁOŻENIA

KOSTKA W CENIE JUŻ OD 25,90ZŁ/m2

tel. 608 443 604
tel. 606 270 353

ZAPRASZAMY

USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM 
WYCINANIE I PRZYCINANIE 

DRZEW I KRZEWÓW

tel:061 8125037
kom:608 014 136

 

ul. Sprzeczna 1, Suchy Las

www.robpol.net                  
e-mail: biuro@robpol.net        

OKZ OKŁADZINA
OŚCIEŻNICY METALOWEJ

SAPELI - DUBREX

Kancelaria Notarialna
Monika Nowak-Jaroszyk - notariusz

Aleje Solidarności 46 (budynek WBC) 1 piętro
61-696 Poznań

 
oraz PST - przystanek przy Pestce

Dojazd komunikacją autobusową - przystanek przy Kauflandzie

Godziny otwarcia: pon.-pt. 09.00-16.00  
lub indywidualnie uzgodniony termin

Tel. 61 8260 140          Kom. 786 286 750           mail rejent@post.pl

INFORMACJA O OTWARCIU 
KANCELARII NOTARIALNEJ NA WINOGRADACH

* Z tą gazetką - 15 % rabatu do cen katalogowych na wszystkie produkty Stolbud Włoszczowa. 
Oferta ważna do 31 października 2015 r.

Z tą gazetką

do cen katalogowyc
h

MYCIE OKIEN
domybiura

SPRZĄTANIE

firmy

603 635 878tel:

www.ekodom21.pl

KARCHER
660 521 745
karchersprzatanie.pl

. .

Poznań, ul. Lutycka/Juraszów 22

tel. 501-770-921
(przy rondzie Obornickim)

Gwarantujemy konkurencyjne i elastyczne ceny.
Sprzedaż prowadzimy w naszym punkcie
oraz w terenie z dowozem i posadzeniem. 

Kwiaty ozdobne: 
Pelargonie pnące 
Surfinie 
Turki 
Bakopa 
Werbena
Róże
Bluszcze
i wiele innych odmian

Sprzedaż innych 
roślin ozdobnych:
drzewek, iglaków

owocówki
bylin

oraz ziemi
kory, torfu
nawozów

środków ochrony roślin

Ogrody- Psarskie

Poznań- Kiekrz, ul. Psarskie  (przy przejeździe kolejowym)

Centrum Ogrodnicze

drzewa 
krzewy iglaste i liściaste
byliny
rośliny rabatowe  
rośliny balkonowe
nasiona
nawozy
podłoża
kora
narzędzia ogrodnicze
donice i osłonki

poniedziałek-sobota 9.00-18.00
niedziela 10.00-15.00 tel. 512-535-989

Każdy, kto chce coś sprzedać z zyskiem, zanim 
przygotuje ofertę, robi badanie rynku, sprawdza 
oczekiwania i preferencje potencjalnych klientów 
oraz śledzi panujące trendy. 
Czy pomyślałeś w ten sposób o swojej nierucho-
mości, którą oferujesz? Za pewne nie, ponieważ 
Twoja nieruchomość dla Ciebie to dom, azyl, 
miejsce gdzie dobrze się czujesz, a nie produkt 
jak mebel czy samochód. Perspektywa się jednak 
zmienia, gdy to Ty jesteś kupującym. Fakt jest 
taki, że każdą promocję, bez względu na rodzaj 
produktu lub usługi, należy zacząć od poznania 
potrzeb i zachowań grupy docelowej. Z pomocą 
przychodzi tu analiza wyników wyszukiwarek in-
ternetowych oraz zachowań użytkowników stro-
ny. W skrócie: wiedząc, czego wyszukują i na co 
klikają osoby szukające nieruchomości w Interne-
cie, jesteś w stanie poprawić skuteczność promo-
cji naszej oferty. A chyba na tym Ci właśnie zależy.
Jak się potocznie mówi „punkt widzenia zależy 
od miejsca siedzenia”. Dlatego dziś wejdziemy w 
buty kupującego i spojrzymy na to z jego perspek-
tywy. Po co? Żeby wiedzieć czego oczekuje, jakie 
ma preferencje, a wreszcie po to żeby Twoja ofer-
ta przemawiała do szerokiego grona odbiorców. 
Dzisiejsi poszukujący własnego gniazdka są zde-
cydowanie bardziej świadomi, doinformowani, 
ale… leniwi. Warto mieć to na uwadze jeśli chcesz 
sprzedać skutecznie. Poniżej przedstawiam 5 rze-
czy, które najczęściej denerwują i frustrują kupu-
jących.

Myląca lokalizacja
Kojarzysz ogłoszenia typu: „Dom na sprzedaż. 
Lokalizacja: Jeżyce, Ogrody, Grunwald, Wola, 
Smochowice”? Nawet nie wiesz, jak bardzo iry-
tuje to przeglądających ogłoszenia. Po pierwsze: 
nie wiedzą, gdzie leży nieruchomość, a po drugie 
węszą manipulację ze strony oferenta. Niektóre 
biura pośrednictwa niestety też stosują ten wy-
bieg, jednak taka taktyka jest zgubna. Nie musisz 
przecież podawać numeru domu, jednak wskaza-
nie faktycznej dzielnicy, osiedla czy ulicy sprawia, 
że trafiasz do rzeczywiście zainteresowanych kup-
nem w tej konkretnej okolicy.

Jak chce sprzedać skoro nie odbiera telefonu?
To kolejna bolączka poszukujących, czyli nie-
odbieranie i nieoddzwanianie do klientów. „Jak 
komuś zależy to dzwoni do skutku”. Niekoniecz-
nie, ofert jest sporo, a wrażenie kupującego jest 
takie, że skoro nikt nie odbiera i trudno o kontakt 
w jakiejkolwiek innej formie, to nie zależy mu na 
sprzedaży. Jeśli rozmowa staje się niemożliwa, 
to jak ma dojść do prezentacji, nie mówiąc już o 
dalszych krokach w procesie transakcji? Oferując 
dom, lokal czy mieszkanie musisz być dyspozy-
cyjny i nie lekceważyć żadnego zapytania. Skąd 
wiesz, czy nie dzwoni właśnie ten kupujący, któ-
rego szukasz?
Spójrzmy na statystyki: zdecydowana większość 
kontaktów czyli aż 81% to telefony, natomiast 

19% wszystkich kontaktów to zapytania wysłane 
drogą mailową. Młodsi uczestnicy rynku (pokole-
nie milenialsów i pokolenie Z) wolą kontaktować 
się za pomocą klawiatury. Dlatego niezbędna jest 
też aktywność i wiedza o mediach społecznościo-
wych. Starsze pokolenie zdecydowanie preferuje 
kontakt bezpośredni. 

Dawno nieaktualne
Nie rzadko słyszą to klienci zwłaszcza przy wy-
najmach, ale nie tylko. Pośrednicy działający na 
umowach zwykłych (tzw. otwartych) często na-
wet nie wiedzą, że mieszkanie zostało sprzedane 
przez właściciela, mimo iż nadal aktualizują ofer-
tę. Sfrustrowany poszukujący zadaje sobie wtedy 
pytanie: „Skoro nieaktualne, to po co wisi na por-
talach przez długie tygodnie?!”. 

Szczątkowe informacje
Im więcej informacji o nieruchomości w opisie, 
tym lepiej dla oferty. Kupujący ma wówczas peł-
niejszą wiedzę i może skonfrontować ogłoszenie 
ze swoimi potrzebami i oczekiwaniami. Niestety 
i w tym przypadku myślenie, że „jeśli ktoś jest 
zainteresowany to zadzwoni i dopyta” może nie 
być słuszne. Jeśli kupujący nie ma potrzebnych 
informacji podanych „na tacy” po prostu pójdzie 
dalej. Pamiętaj koniecznie o zdjęciu, ponieważ 
oferty bez zdjęć nie są nawet otwierane. Co za-
tem jest najistotniejsze w oczach poszukującego 
w Internecie?

Z analiz wykorzystania wyszukiwarki ogłoszeń w 
portalu Nieruchomosci-online.pl można wniosko-
wać, które kryteria w poszukiwaniu nieruchomo-
ści są najistotniejsze dla klienta. Wiedzę, jakich 
filtrów poszukujący używają najczęściej na por-
talach ogłoszeniowych, możemy wykorzystać dla 
zwiększenia widoczność naszej oferty. Ogłoszenie 
ma szansę częściej pojawić się na listach wyszuki-
wania, jeżeli będzie miało pożądane informacje. 
Jeżeli coś nie zostanie uwzględnione w ogłosze-
niu, a będzie to wyszukiwane, ogłoszenie nie 
będzie miało szansy zaprezentowania się przed 

poszukującym. Zadbanie o kompletność pól, 
szczególnie tych występujących w wyszukiwarce 
portalowej, to sposób na pozycjonowanie ogło-
szenia i zwiększenie widoczności nieruchomości.
Dla większości użytkowników istotniejsza jest 
wielkość mieszkania, określana także liczbą po-
koi, niż cena. Ciekawostką jest, że informacja o 
balkonie jest ważniejsze niż wiek budynku, piętro 
czy przynależność piwnicy.
Podczas uzupełniania danych dotyczących domu 
na wynajem, warto podać dokładną liczbę pokoi, 
które się w nim znajdują, ponieważ jest to kryte-
rium wybierane przez 85% filtrujących ogłoszenia.

Ukryte koszty
To coś, co zdecydowanie martwi kupującego 
i zniechęca do poważnego rozważania oferty. 
Dotyczy to zarówno niejasnych opłat prowizyj-
nych pośredników, jak i technicznej kondycji 
nieruchomości, która wymaga sporych nakła-
dów finansowych. Ludzie wolą kupować domy i 
mieszkania „do wprowadzenia”, a nie takie, które 
przypominają niedokończoną budowę. Sam prze-
cież chciałbyś, żeby klienci na prezentacji wyobra-
żali sobie kupno i zamieszkanie w Twoim domu, 
a nie zastanawiali się przechodząc przez drzwi 
wejściowe „Jak ci ludzie mogą tak mieszkać?”. 
Oszczędź rozczarowania klientom i przygotuj się 
odpowiednio do prezentacji.
Reasumując, sprzedając czy wynajmując miesz-
kanie, dom lub lokal, warto się wczuć w rolę po-
szukujących i dostarczyć im to, czego potrzebują. 
Kupno domu czy mieszkania dla wielu osób to ka-
mień milowy w ich życiu. Dla właścicieli będzie to 
proces mniej bolesny, jeśli będą odpowiednio do 
niego przygotowany. Jeśli Ty, jako sprzedawca w 
ostatecznym rozrachunku chcesz aby Twoja nie-
ruchomość cieszyła się dużym zainteresowaniem 
i chcesz sprzedać ją za dobrą cenę warto unikać 
podstawowych błędów. Tylko w ten sposób osią-
gniesz sprzedażowy sukces. 

Chcesz szerszych i bardziej spersonalizowanych 
wskazówek? Zadzwoń i umów się na spotkanie.

5 rzeczy, które odstraszają kupujących



listopad 2015 listopad 20156 7        marzec  2018

rolety materiałowe
rolety dzień i noc
rolety na okna dachowe
rolety rzymskie
plisy
panele przesuwne (panel track)
żaluzje drewniane
żaluzje aluminiowe
verticale
refleksole

OSŁONY WEWNĘTRZNE

ZADZWOŃ i umów się na bezpłatny pomiar i wycenę tel. 696 013 579

SALON ZAPRASZA
PN -PT   10 - 18    SOBOTA 10 - 14

SKÓRZEWO, UL. POZNAŃSKA 52www.moniverti.pl

ROLETY    ŻALUZJE    PLISY    ZASŁONY. . ..

  POMIA

R

GRATIS

        

DO
JA

Z

D   WYCEN
A

.

.
.

OSŁONY ZEWNĘTRZNE
rolety zewnętrzne
moskitiery

2020
LAT LAT

696 611 277
PUCUJEMY

ÓODSWIEZANIE
.

PRANIE,

DYWANÓW, MYCIE OKIEN

OGRODY
511 284 420511 284 420

SKRACANIE
WYCINANIE

DRZEW

E-mail: info@dachyzblachy.net

  663 030 063      601 737 900

PRZEGLĄDY OKRESOWE - KONSERWACYJNE - SERWIS

DORADZTWO   WYCENA   PRODUKCJA   MONTAŻ. ..
OPINIE - OCENY TECHNICZNE DACHÓW ..

.

tel. 728 531 885
dartech.serwis@wp.pl

Autoryzowany Serwis
Urządzeń Grzewczych

DAR-TECH
F.H.U

marzec  2018

Suchy Las ul. Szkolna 11
www.paniodangielskiego.pl

797 628 505

fryzjersko-kosmetyczny

ZATRUDNIMY FRYZJERA
I POMOC FRYZJERSKĄ

Market Medyczny

 WYPOŻYCZALNIA 
SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
łóżka elektryczne, koncentratory tlenu, wózki

zapraszamy   pn-pt  9-18,   sob. 10-14

Poznań, ul. Jackowskiego 43 (róg ul. Polnej)

tel. 604-895-717

tel. 697-595-045
Poznań, ul. Żeromskiego 9

łóżka rehabilitacyjne

materace przeciwodleżynowe
poduszki ortopedyczne
sprzęty pomocnicze i sanitarne
pieluchomajtki, majtki chłonne
podkolanówki na żylaki i obrzęki

wózki

ciśnieniomierze, inhalatory
pasy ortopedyczne, ortezy, opaski

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bolą Cię stopy? Masz Haluxy?
Cierpisz na bóle kolan i bioder?

Przyjdź, nasi rehabilitanci wykonają
darmową analizę twoich stóp.

U nas możesz zrobić indywidualne wkładki do butów
wg. najnowszych technologii. 

Refundacja

www.ortezka.pl

 WYBUDOWAŁEŚ DOM

PROFESJONALNA OBSŁUGA INWESTYCJI 

NIE MASZ POZWOLEŃ NA UŻYTKOWANIE

ZADZWOŃ! TEL: 668 142 857



listopad 2015 listopad 2015 98 marzec  2018        marzec  2018

tel. 609 801 801
nasza reklama na str. 15

Godziny otwarcia:
pn.-pt.800-1800

sb.-1000-1400
pn.-pt.8    -18
sb.-10    -14

ZABAWKI?

Odwiedź Centrum Zabawek!

POZNAŃ ul. Nałkowskiej 41 Zapraszamy!

Nałkowskiej 41

Z
A

B
A

W
K

I

11

11

wjazd od Św. Wawrzyńca
i ul. Nałkowskiej

607 877 867

STEK WIEPRZOWY

BURGERY, ŻEBERKA

PIZZA VEGAS

MENU OPEN

PIWO, DRINKI

DOWÓZ DO KLIENTA

TRANSMISJE SPORTOWE

www.facebook.com/VegasPizzaGrill/
Tatrzańska 1 www.vegaspizza.pl

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Poznań - Wola 724 601 227
61 611 75 97

www.nagrobkipoznan.pl

INSTALACJE
Wod-Kan Grzewcze i Gazowe

Remont-Awarie-Projekty

510 485 790 info@instalkos.pl

Czas schnięcia
Innowacyjna metoda Aktywnej Piany pozwala na skuteczne wyczyszczenie tapicerki czy dywanu  bez użycia 
wody. Dzięki temu czas schnięcia wynosi ok. 2 godzin. Podczas czyszczenia powierzchni odkurzaczem piorą-
cym czas schnięcia jest o wiele dłuższy, często jest to cały dzień.

Usuwanie zabrudzeń- efekt czyszczenia
Aktywna Piana doskonale rozpuszcza brud dzięki czemu efekt czyszczenia jest bardzo dobry. Używając ory-
ginalnych środków i urządzeń czyszczących przywracamy przybrudzonej tapicerce oraz dywanom żywość 
kolorów i nowy, czysty wygląd. Minusem używania odkurzacza piorącego jest fakt, że podczas czyszczenia 
wtłaczana jest duża ilość wody, co niestety często doprowadza do
nadmiernego przemoczenia powierzchni, a w konsekwencji do późniejszego „wybijania” plam.

Możliwość czyszczenia delikatnych materiałów np. wełna
-

riałów takich jak np. wełna dzięki czemu również takie powierzchnie można tą metodą skutecznie wyczyścić.
Czyszczenie dywanu przy użyciu odkurzacza piorącego może skończyć się  trwałym uszkodzeniem materiału.

Czyszczenie mebli tapicerowanych i dywanów
Metoda Aktywnej Piany - nowoczesna metoda czyszczenia
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Płukanie uszu, przedmuchiwanie trąbek słuchowych, 
podcięcie wędzidełka języka, plastyka podniebienia,

ablacja błony śluzowej nosa (w krwawieniach z nosa), 
plastyka małżowin nosowych, endoskopia krtani,
operacje migdałków, nosa i zatok przynosowych,

wyłuszczanie kaszaka i włókniaka. 

LARYNGOLOG
Dr n. med. 
Dorota Miętkiewska - Leszniewska

 Konsultacje laryngologiczne przez cały tydzień

tel. 606 336 975

Gabinet laryngologiczny:

(wjazd od ul. Mieszka I, za blokiem nr 13)
os. Przyjazni 142, pawilon 142

U nas protezy w ramach NFZ 
bez kolejki 

62-002 Suchy Las, 
Nowy Rynek 4

tel. 61 652 12 26
tel. 601 536 430

PRZYJĘCIA PRYWATNE
IMPLANTY
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
NOWOCZESNA, ESTETYCZNA 
PROTETYKA (LICÓWKI, INLAYE, 
KORONY PEŁNOCERAMICZNE, 
KORONY BRUX - DLA BRUKSISTÓW)
RTG, PANORAMA
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE 
24 h / 7 DNI








PRZYJĘCIA W RAMACH NFZ

ZAPRASZAMY!
PORADNIA 
STOMATOLOGICZNA 
„HAPPY DENT”

          HAPPY DENT SUCHY LAS

24
DIETO

TERAPIA

gabinet   111       wtorki     16.00 – 18.00
wizyty domowe pon.–pt. 10.00 – 18.00

USŁUGI  BEZPŁATNE
PORADNIA DIETETYKI 

Poznań, ul. Dojazd 34
(w szpitalu MSWiA)

rejestracja tel. 501 347 315

w
w

w.fp
v.o

rg
.p

l

Zakres usług bezpłatnych:
poradnictwo dietetyczne     diety prozdrowotne 

dietoterapia     analiza składu masy ciała 
odchudzanie     badania antropometryczne

specj. przeciwnowotworowa
badania grupowe ze sponsoringiem

(w �rmach, ośrodkach wczasowych itp.) 
wizyty domowe – mobilna dietetyka

...

Gabinet Stomatologiczny
lek.stom. - D. Barczyńska

Szeroki zakres usług:
- laser biostymulacyjny
- wybielanie zębów
- krótkie terminy protezowania
- mała chirurgia
- stomatologia zachowawcza
- umowa z 

tel. 601 886 019
ul. Grunwaldzka 50

masaż

bezpłatne konsultacje

fizykoterapia
zajęcia grupowe

terapia indywidualna
ul. Nowina 12A, 60-589 Poznań

www.gabinety-novina.pl
info@gabinety-novina.pl

tel. 61 84 11 100,  665 505 606

           pełen zakres usług 

Godziny otwarcia
Pn-Pt - 10:00-19:00

 
www.stomatologiabakowscy.pl

REJESTRACJA TEL. 61 822 12 87 

cyfrowy rtg

ul. Zakopiańska 91 
Poznań - Podolany

B Ą K O W S C Y

październik 2015 11

Poznań-Ogrody 
ul. Szczęsna 13 

wejście od 
ul. Nowina

SPECJALISTA

lek. med. Alfred Hess

Wystawiam recepty ulgowe

Poznań os. Przyjaźni 21 N/144 
vis a vis „Galerii Pestka” 

obok kliniki weterynaryjnej i „Netto”
codziennie od godz 8.00

Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

LECZENIE: trądziku, łuszczycy, grzybicy, alergii, 
chorób skóry, włosów i paznokci, chorób 

przenoszonych drogą płciową.
USUWANIE: kurzajek, brodawek, klykcin, 

włókniaków, naczyniaków, mięczaków 
zakaźnych itp.

GABINET KOSMETOLOGII 
ESTETYCZNEJ CYKAS

• Laserowe usuwanie grzybicy
• Foto odmładzanie
• Depilacja laserowa
• Niechirurgiczny „skalpel” plazma
• Usuwanie brodawek i rozstępów

ESTETYCZNEJ CYKAS

Niechirurgiczny „skalpel” plazma
Usuwanie brodawek i rozstępów

Poznań - Podolany     ul. Kopczyńskiego 3     tel. 696-833-37, 532-846-419     www.cykas.pl

Poradnia Dietetyczna
mgr Agnieszka Tomaszewska

Dietetyk kliniczny

tel. 600-899-435
ul. Strzeszyńska 196, Poznań-PODOLANY

www.poradnictwo-dietetyczne.pl

poradnictwo żywieniowe i dietoterapia

pełen zakres usług
protetyka 
implantologia

KUPON RABATOWY
na wszystkie usługi stomatologiczne
*do wykorzystania do 31.10.2015 r.

           pełen zakres usług 

Godziny otwarcia
Pn, Wt, Pt - 10:00-19.00

Śr - 10:00-15:00, Czw-14:00- 19:00
www.stomatologiabakowscy.pl

REJESTRACJA TEL. 61 822 12 87 

cyfrowy rtg

ul. Zakopiańska 91
Poznań - Podolany

B Ą K O W S C Y

SALON SIECIOWY
BEAUTY DOG

pon-pt. 10-17
sob.- 9-13

Poznań-OGRODY
ul. Bukowska 113/A 

(wejście i parking od ul. Pięknej)

www.salonsieciowybeautydog.com

SALON SIECIOWY

(wejście i parking od ul. Pięknej)

www.salonsieciowybeautydog.com
tel. 531-642-540

www.ewabalinska.pl Poznań - Kiekrz,  ul. Kierska 15

www.salonamelia.com.pl   www.facebook.com/StudioUrodyAmelia/

Kiekrz, ul. Kierska 2

tel. 666-171-007

Pon.-Pt. 8-19, Sob. 8-15

Salon Urody Amelia
MAKIJAŻ PERMANENTNY

PAZNOKCIE: żelowe i hybrydowe

SOLARIUM

MASAŻE

KOSMETYKA

LASEROTERAPIA  - NOWOŚĆ!

Nie możemy Ci obiecać, że leczenie 
stomatologiczne będzie wyglądać jak 
relaks w SPA. Ale zapewniamy, że w 
wielu gabinetach wizyta może być bar-
dzo komfortowa, łagodna i bezbolesna. 
Taka, że możesz ją wręcz przespać ;)

Dotyk zamiast ukłucia
Jak wygląda takie znieczulenie? 
Wszystko zaczyna się od ustawienia 
niewielkiego komputera, do którego 
wężykiem  podłączona jest końcówka 
przypominająca cienki długopis, za-
kończona niewielką igłą.  Kiedy pacjent 
już wygodnie zasiądzie na fotelu den-
tystycznym, lekarz stomatolog bierze 
do ręki „długopis” i na początek przy-
kłada  - bez żadnego wkłuwania - do 
dziąsła i bezboleśnie zaczyna podawać 
płyn znieczulający. 
Następnie lekarz bardzo powoli zaczy-
na wprowadzać igłę w kierunku zębów. 
Dla pacjenta jest to zupełnie niewyczu-
walne. 
Sekret tkwi w tzw. płaszczu anemizacyjnym.
Płaszcz anemizacyjny to płyn znieczu-
lający, który cały czas otula końcówkę 
igły, sącząc się kropla po kropli. Dziąsło 
i tkanki są znieczulane, jeszcze zanim 
dotknie ich igła. 
Końcówki mają jeszcze jedną zaletę – 
absolutnie nie przypominają strzykaw-
ki. Szczególnie cieszy to zestresowa-
nych pacjentów, zwłaszcza dzieci i ich 
rodziców, którym strzykawka najczę-
ściej niezbyt dobrze się kojarzy.

Delikatnie podanie
Kiedy końcówka Wand dotrze do miej-
sca, gdzie ma zostać wprowadzony 
płyn znieczulający wówczas  kompu-
ter aplikuje płyn z tzw. prędkością fi-
zjologiczną. Oznacza to, iż jest on do-
starczany na tyle wolno, by ciśnienie 
powstałe w wyniku wtłaczania nie roz-
pierało tkanek i nie wywoływało od-
czucia bólu, bądź dyskomfortu. Całość 
procesu trwa do ok. 3 minut, a po jego 
zakończeniu lekarz może od razu roz-
począć zabieg. Znieczulenie już działa. 
Parametry podawania znieczulenia są 
cały czas komputerowo monitorowa-
ne. Kontrolowane są  zarówno ciśnie-
nie jak i ciśnienie podawania płynu, 
czyli dwa czynniki odpowiadające za 
ból spowodowany rozpychaniem tkanek. 

Komfort po zabiegu
Wand umożliwia lekarzowi stosowanie  
również takich technik znieczulenia, 
gdzie znieczulony jest tylko jeden, wy-
brany ząb, a tkanki miękkie – wargi, po-
liczek, język – zachowują pełną spraw-
ność. Pacjent po wyjściu z gabinetu, 
może normalnie jeść, mówić, śmiać się 
i wrócić do swoich codziennych zajęć, 
nie martwiąc się o skutki uboczne. 
Decyzja, czy tego typu znieczulenie  
może być zastosowane u Ciebie zależy 
od kilku czynników i podejmuje ją le-
karz. 

Bezpieczeństwo i skuteczność 
Niektóre z technik znieczuleń wyma-
gają ekstremalnie precyzyjnej kontroli 
ciśnienia płynu znieczulającego, po to, 
aby nie doszło do uszkodzeń w miejscu 
podania anestetyku. Wand zapewnia 
bezpieczne i skuteczne wykonywanie 
tych technik poprzez komputerową 
kontrolę procesu aplikacji. 

Dzięki Wand lekarz może precyzyjnie 
prowadzić igłę do miejsca, gdzie chce 
wprowadzić znieczulenie. Igła nie od-
chyla się w tkankach ( nie „zakręca”), 
jak ma to zawsze miejsce przy korzy-
staniu ze strzykawki. Igła Wand zmie-
rza prosto do celu, precyzyjnie podając 
znieczulenie w miejsce, które będzie 
leczone.
Łagodnie podane, skuteczne i bez-
pieczne znieczulenie to sposób na 
udaną, komfortową wizytę w gabine-
cie stomatologicznym. 

Dentysta rodzinny
Poznań - Smochowice

ul. Ornecka 8
61 849 95 90

www.dentysta-rodzinny.pl

Wand – łagodnie u dentysty
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PRALNIA

EKOLOGICZNE CZYSZCZENIE ODZIEŻY

ul. Polna 40
tel. 604 460 820
ab@asap.com.pl

czyszczenie chemiczne i wodne odzieży
pranie/czyszczenie: kołder wełnianych,
grubych narzut, kocy, zasłon
pranie, krochmalenie, maglowanie
pranie dywanów, usuwanie alergenów
obsługa firm, hoteli i restauracji
wynajem, szycie i serwis odzieży roboczej
wynajem i sprzedaż szafek BHP

.

..

.

.

.

.

Pn - Pt 7   - 1900           00

Soboty 00           008   - 14
..

Dla Klientów z tą reklamą 10% rabatu na czyszczenie i pranie odzieży

Pranie na telefon - 61 662 8 662

USŁUGI ELEKTRYCZNE

montaż nowej instalacji oraz remonty

usuwanie awarii 24h
pomiary elektryczne
montaż lamp oraz gniazd
podłączenie płyt indukcyjnych - kuchenek

WOJCIECH BUTOWSKI

tel. 693-162-698

.

..

..
usługi drobne oraz kompleksowe.

GODZINY OTWARCIA pn.-sob. 8:00-16:00

SKŁAD
WĘGLA

ATRAKCYJNE CENY
- węgiel eko groszek

- orzech
- miał

- miał gruby
- kostka

- groszek

TRANSPORT NA TERENIE
POZNANIA I OKOLIC

GRATIS!!!
przy zamówieniu min 1tony

tel. 61 814-22-73
kom. 797-986-878Możliwość złożenia zamówienia na stacji paliw

przy ul. Budowlanych 3 przez 24h/7dni w tygodniu

62-081 Baranowo, ul. Budowlanych 5

USŁUGI REMONTOWE
 -izolacje, naprawy balkonów i tarasów

 -schody, lastryka, płytki

 -osuszanie budynków 

 -drobne naprawy, ubytki

519 516 776

 -remonty domów 

 -podjazdy

 -pozbruk, kominy

Suchy Las, ul. Nowy Rynek 9 (parter przy Sklepie Chińskim)
pn.-pt. 11.00-18.00    sob. 11.00-14.00

RAJSTOPY
WKŁADKI
WEŁNA
SZNUROWADŁA
RĘKAWICZKI
RĘCZNIKI frote I KUCHENNE
FARTUSZKI
WORECZKI PRZEDSZKOLNE

PASMANTERIA

KRAWIEC

KALETNIK

PRALNIA

NOWY ASORTYMENT

ZAPRASZAMY!

www.krawieckie.061.pl
tel. 602 677 826

.
.
.

.

.

..

..

.

.

INSTALACJE 
WOD-KAN-CO-GAZ
SERWIS KOTŁÓW 
GAZOWYCH

Atrakcyjne ceny!
tel. 501-590-143

HYDRAULIK
AWARIE-REMONTY-NOWE

TEL. 790 80 80 30

INSTALACJE

KOTŁOWNIE
wod-kan, c.o., gaz

modernizacje

kirek55@gmail.com

NAPRAWY 
PRZEGLĄDY

 MIAŁ
 EKOGROSZEK
 ORZECH

WĘGIEL KOSTKA
 MIAŁOGROSZEK

PELLET

.  

.  

.  

.  

.  

.  

SKŁADY POLSKIEGO WĘGLA

POZNAŃ UL. OBORNICKA 306
tel. 510 338 595           tel. 506 301 272

Kompleksowe usługi remontowe
i wykończeniowe

tel: 570 900 006

SUFITY NAPINANE Kompleksowe usługi budowlane:

tel  575 004 303

- domy
- obiekty
- lokale
- garaże

Kamienice
- renowacje
- rewitalizacje
- konserwacje

w zakresie wykończenia i aranżacji wnętrz.
że su�ty napinane otwierają przed nami nowe – niedostępne do tej pory możliwości
może być naciągnięta zarówno na su�t jak i na ścianę. Takie rozwiązanie sprawia,
na ścianach oraz rozpiętej między nimi specjalnej membrany(folii). Membrana
podwieszanych. Składa się jedynie z dwóch elementów: pro�lu mocowanego
Dekoracyjne Powłoki Su�towe to innowacyjny przełomw technologii su�tów

www.high-su�ty.pl biuro@high-su�ty.pl
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Najtańsze w Wielkopolsce
naprawy lodówek i zamrażarek w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)

696 017 449

elewacje
prace remontowe
systemy dociepleń
prace wykończeniowe
modernizacje budynków

RYNNY METALOWE

S. O. D. Sp. J.
61 867-36-5061 867-36-50

POZNAŃ, UL. WIERUSZOWSKA 10 

USŁUGI REMONTOWE
* malowanie
* szpachlowanie
* układanie płytek

tel. 515 550 833 - SPEC

* panele
* płyta KG

TEL. 790 80 80 30

AWARIE-REMONTY-NOWE
INSTALACJE 
- wod-kan, c.o., gaz
WYMIANA KOTŁÓW 
OKAZJA - wyprzedaż nowych 
zasobników, zbiorników ciepłej 
wody użytkowej z 2014r. 

Przeglądy i uruchomienia instalacji 
c.o. przed nowym sezonem 

grzewczym.
kirek55@gmail.com

www.oknauzywanepoznan.pl

INSTALACJE 
WOD-KAN-CO-GAZ
SERWIS KOTŁÓW 
GAZOWYCH

Atrakcyjne ceny!
tel. 501-590-143

osuszanie budynków,
drenaże, izolacja, injekcja 
krystaliczna, wentylacja  

609 270 132

DYSTRYBUCJA KOSTKI BRUKOWEJ 
ORAZ GALANTERII BETONOWEJ 

OXOTRADEOXOTRADE

TEL. 605212919 TEL. 605212919 

TRANSPORT HDS PROJEKT USŁUGA UŁOŻENIA

DYSTRYBUCJA KOSTKI BRUKOWEJ 

OXOTRADEOXOTRADE

USŁUGA UŁOŻENIAUSŁUGA UŁOŻENIA

KOSTKA W CENIE JUŻ OD 25,90ZŁ/m2

tel. 515 550 833 - SPEC

tel. 605-462-568
tel. 500-878-719

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75c/17 (pasaż)

podłóg drewnianych

Sprzedaż materiałów 
ściernych i chemii

Cyklinowanie, renowacja 
podłóg i schodów

www.buko-podlogi.pl

Wynajem: 
cykliniarki, osuszacza

parkietów i schodów

Sprzedaż
 

sklep@buko-podlogi.pl

www.robpol.net e-mail:biuro@robpol.net

kom: 608 014 136
tel: 061 8 125 037

ul. Sprzeczna 1, Suchy Las

OFERUJEMY:
DRZWI WEWNĘTRZNE
DRZWI ZEWNĘTRZNE
PANELE 
POMIAR I MONTAŻ

OBUDOWA
FUTRYNY METALOWEJ

tel. 664 135 832

Usługi Kominiarskie

ROCZNE PRZEGLĄDY
DO UBEZPIECZENIA
BUDYNKÓW

czyszczenie przewodów kominowych

odbiory

opinie do gazowni

montaż wkładów kominkowych
i nasad wiatrochronnych

ustalanie przyczyn złego działania

.

.

.

.

.

Zakres usług:

Michał Bartoszkiewicz
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AUTOMASZ

(róg ul. Gorzowskiej/Perzyckiej) 

MECHANIKA POJAZDOWA

ELEKTRYKA I ELEKTROMECHANIKA

NAPRAWA I OBSŁUGA KLIMATYZACJI

RÓWNIEŻ W AUTACH HYBRYDOWYCH

GEOMETRIA KÓŁ 3D

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

Poznań, Ławica 32
Tomasz Turek

www.automasz.com.pl
automasz@bosch-service.pl

tel. 61/ 8682-388 kom. 723-188-901

WYMIANA OPON

poniedziałek-piątek 9:00-18:00
soboty 9:00-13:00

Poznań-Smochowice
ul. Polanowska 163

tel. 607 122 521

www.auto-guma.poznan.pl

WYWAŻANIE KÓŁ Z TESTEM DROGOWYM

Zaawansowana analiza geometryczna koła
Optymalizacja odchyleń od wagi

KOMPLEKSOWA
REGENERACJA FELG

SPRZEDAŻ OPON NOWYCH I UŻYWANYCH

Wydawca i Biuro Ogłoszeń
Agnieszka Juskowiak

tel. 505 528 144
biuro@fachowcywmiescie.pl
www.fachowcywmiescie.pl

Poznań, ul. Dedala 5

Biuro ogłoszeń RESO
Przeźmierowo, ul. Poznańska 17

tel. 61 652 50 69, kom. 604 372 440
biuro.ogloszen.reso@wp.pl

Miesięcznik zachodniego Poznania
nakład: 14.000 szt.

Ławica

Suchy Las

Piątkowo

AUTO
GAZ

2 lata gwarancji, bez limitu kilometrów,

Montujemy tylko oryginalne markowe
instalacje gazowe

Kilkunastoletnie doświadczenie

Zwrot kosztów instalacji już po 7700km*

AKUMULATORY

DARMOWY MONTAŻ I DIAGNOSTYKA

UL. RYNKOWA 1
62-081 PRZEŹMIEROWO

PN. - PT. 9-17  SOBOTA 9-14

I PROSTOWNIKI

UL. MAŁE GARBARY 1
61-756 POZNAŃ

PN. - PT. 8-19  SOBOTA 9-14

TEL: 790 390 299

TEL: 506 164 933
www.prostowniki-akumulatory.pl

OSK „ZAWODOWIEC”
ul. Czarnkowska 35

ODPOWIADAMY ZA JAKOŚĆ
SZKOLENIA I ZWRACAMY 50%

KOSZTÓW KAŻDEGO
NASTĘPNEGO EGZAMINU!

BIP. URZĄD MIEJSKI W POZNANIU

WYBIERAJ SPRAWDZONĄ
 JAKOŚĆ SZKOLENIA

tel. 888 530 558Kategoria ”B”

POZNAŃ Ul. Człuchowska 30A

tel. 61-66-38-567

SERWIS OPON
OPONY NOWE I BIEŻNIKOWANE
WYMIANA Z LETNICH NA ZIMOWE
PRZECHOWALNIA OPON
POMPOWANIE KÓŁ AZOTEM
OPONY CAŁOROCZNE

KLIMATYZACJA
NAPEŁNIANIE   ODGRZYBIANIE

Samochód po zimie
Zacznijmy od początku:
Wiosenne porządki dotyczą nie tylko 
mieszkania. Wraz ze zmianą pory roku 
dobrze jest właściwe przygotować auto 
do nowego sezonu oraz przeprowa-
dzić zabiegi konserwacyjne. Przegląd 
najlepiej zacząć od tego, co widoczne 
jest gołym okiem, czyli przede wszyst-
kim sprawdzić stan karoserii, następnie 
wszystkich układów, zawieszenia, pod-
wozia. Wnętrze auta, różnego rodzaju 

płyny i zbiorniki zostawiamy na koniec. 
Dziś zajmiemy się myciem i konserwacją 
podwozia.

Jest to operacja, której zazwyczaj nie ro-
bimy. To błąd. Pod samochodem właśnie 
znajdziemy najwięcej pozostałości po 
soli. Najlepiej skorzystać tutaj z myjni 
ręcznej, gdzie najpierw brud z podwozia 
usunięty zostanie wodą pod wysokim 
ciśnieniem, potem nałożone będą spe-

cjalne środki czyszczące, na koniec pod-
wozie zostanie opłukane.

Samemu ciężko jest wykonać podobny 
zabieg. Próbować można na myjni samo-
obsługowej lub w garażu - pod warun-
kiem, że posiadamy kanał z odpływem. 
Nawet samo opłukanie spodu auta 
wodą przyniesie efekt. Uważać trzeba 
tylko, by nie zamoczyć przez przypadek 
alternatora i innych części znajdujących 
się pod maską - szczególnie, jeżeli samo-
chód jest wyposażony w dużo elektroniki.

Produkty jakie mogę polecić to ‚środek do 
konserwacji podwozia’ firmy ‚Boll’, które
występują w trzech rodzajach aplikacji/
zastosowania:
- w spray’u w postaci 500ml opakowania
- na pistolet w postaci 1l opakowania 
(rownież pistolet mamy w ofercie sprze-
daży)
- i do malowania pędzlem w postaci pusz-
ki 1,2 i 5kg 
Wszystkie te produkty dostępne są tylko i 
wyłącznie w kolorze czarnym.

Dla wszystkich klientów, którzy pojawią 
się w naszym sklepie stacjonarnym z eg-
zemplarzem tego artykułu jest 5% rabatu 
na wyżej wymieniony towar.

                                   Pozdrawiam,  Leszek Stachowiak

Produkt dostępny jest również w sklepie 
chemik24.pl.                                                   
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NAGROBKI
Z GRANITU
NAGROBKI
Z GRANITU

NAJWIĘKSZY WYBÓR 
W POZNANIU

NAJWIĘKSZY WYBÓR 
W POZNANIU

ul. DĄBROWSKIEGO 139
(przed pętlą tramwajową Ogrody)

61 8436 237 
781 999 551 
601 999 551

61 8436 237 
781 999 551 
601 999 551

www.nagrobki-wicherek.pl

AUTO-SZYBY VARIA
SPRZEDAŻ - MONTAŻ

Tel. 602 693 657
Ul. Dąbrowskiego 129

       

www.szybysamochodowepoznan.pl

PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNA

Poznań-Smochowice
ul. Ornecka 8
tel. 61 849-95-90

www.dentysta-rodzinny.pl

Protetyka Inplanty Mikroskop

Znieczulenie komputerowe THE WAND

TEL. 796 606 103 DOSTAWA GRATIS!

TANIE DREWNO OPAŁOWE

sucha sosna
130zł/1,3mp.

PATRZ NA ZDJĘCIE

Do zamówienia-rozpałka
GRATIS

ĘCHIRURGIA SZCZEKOWA 84
TEL.530 781 005

Wojska Polskiego

STOMATOLOGIA
zacznij z profesjonalna firma,

sezon w ogrodzie

,

www. .com.pltel. 698 652 050


