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Hirdetéseink

 

 

Cégünk az alábbi hirdetési szövegekkel, megjelenéssel hirdeti magát online és papír alapú
formában,  daruzás  és kapcsolódó témakörökben.

 

 
LEHETSÉGES WEBOLDALAK, LINKEK, MELYEKEN ELÉRHETŐEK VAGYUNK:

http://www.darujavitas.hu/
http://daru.gubovics.hu/

http://tibor.gubovics.hu/
http://www.darujavitas.hu/daruzas/
http://www.darujavitas.hu/daruzas-daru-javitas-kosaras-daru/

http://www.budapest.darujavitas.hu/
http://www.miskolc.darujavitas.hu/

http://www.szeged.darujavitas.hu/
http://www.szekesfehervar.darujavitas.hu/
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http://daru-szerviz.hu/daruszerviz/daruszerviz.pdf
/
http://daru.gubovics.hu/
http://www.xn--darujavts-71a4k.hu/
http://www.budapest.darujavitas.hu/
http://www.miskolc.darujavitas.hu/
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www.debrecen.darujavitas.hu
www.bekescsaba.darujavitas.hu
www.nyiregyhaza.darujavitas.hu
www.miskolc.darujavitas.hu

www.eger.darujavitas.hu
www.szolnok.darujavitas.hu www.szekesfehervar.darujavitas.hu
www.kaposvar.darujavitas.hu
www.zalaegerszeg.darujavitas.hu

www.szombathely.darujavitas.hu

www.gyor.darujavitas.hu

www.veszprem.darujavitas.hu
www.tatabanya.darujavitas.hu

www.szekszard.darujavitas.hu

 

HIRDETÉS CÍME JELLEMZŐEN:

daru javítás, daruzás, daru szerviz, adk, tatra, hydros, alkatrész gyártás, elektronika,
olajszivattyú, stb. alkatrész javítás
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/
http://www.miskolc.darujavitas.hu
http://www.szolnok.darujavitas.hu
http://www.zalaegerszeg.darujavitas.hu
http://www.darujavítás.hu
http://www.gyor.darujavitas.hu
http://www.tatabanya.darujavitas.hu
http://www.darujavítás.hu
http://www.darujavítás.hu
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LEHETSÉGES E-MAIL CÍMEK:

IRODA@darujavitas.hu,
DARUSZERVIZ@darujavitas.hu
BUDAPEST@darujavitas.hu
daru-szerviz@darujavitas.hu

LEHETSÉGES SZÖVEGEK:

1.VERZIÓ:

Ha daru javítás, akkor: http://www.darujavitas.hu/ vállalja daruk javítását, szervízelését, fő és
szerkezeti vizsgálatot elsősorban ADK75, ADK80, ADK125, TATRA, HYDROS típusok esetén.
Ezen kívül daruzás, daru kezelő biztosítás, (egyedi) alkatrész gyártás, tanácsadás esetén is
állunk szíves rendelkezésére. Partnereink segítségével vállaljuk egyéb daru típusok
bevizsgálását, javítását. Gépparkunk az Ön rendelkezésére áll! Hívjon bizalommal: 

Gubovics Tibor: 06/30-952-10-51
info@darujavitas.hu

TATRA típusok javítása, daru alkatrész daru fővizsgálat| autódaru| daruelektronika|
daruelektronika javítás| daru bérbeadás kezelővel| daru szerkezeti vizsgálat| daru karbantartás|
daruzás| ipari daru| Budapest
darukölcsönzés| alkatrész ellátás| daru alkatrész ellátás|  daru 
darukölcsönzés| javítás|
Javítóbázis: Budapest - Némediszőlő 

2.VERZIÓ

Daru javítás:

Ha daru javítás, akkor:  http://www.darujavitas.hu/ vállalja daruk javítását, szervízelését, fő és
szerkezeti vizsgálatot elsősorban ADK75, ADK80, ADK125, TATRA, HYDROS típusok esetén.
Ezen kívül daruzás, daru kezelő biztosítás, (egyedi) alkatrész gyártás, tanácsadás esetén is
állunk szíves rendelkezésére. Partnereink segítségével vállaljuk egyéb daru típusok
bevizsgálását, javítását. Hívjon bizalommal: Gubovics Tibor: 06/30-952-10-51

daru bérbeadás kezelővel| daru szerkezeti vizsgálat| daru karbantartás daru bérlés, kezelő,
alkatrészek, bérlés, bérlet, gép, kezelő, karbantartás, kölcsönzés, kötél, sín, emelőgép, fő és
szerkezeti vizsgálat, részei: építés, darumérleg
Javítóbázis: Budapest - Némediszőlő
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daru-szerviz@darujavitas.hu

elsődleges típusok:

adk, adk80 adk75, adk125, tatra, hydros

Vállalkozás: darukölcsönzés| alkatrész ellátás| daru alkatrész ellátás|  daru javítás| javítás|
gépjűrmű| gépjárműpark| tonna| géppark| teherbírás| gémhossz| Önrakodó| plató| teherautó|
pótkocsi| emelési magasság| anyagmozgatás|
mobildaru| kosaras| kosaras daru| kosaras daruzás| emelőberendezés| daru szerviz| szerviz
daru| alkatrészellátás| daru alkatrész| hidraulikus| szerviz| vidéki kiszállás

3.VERZIÓ
Javítóbázis: Budapest - Némediszőlő 

Budapest daru| daruszerviz| daru alkatrész daru fővizsgálat| autódaru| daruelektronika|
daruelektronika javítás| daru bérbeadás kezelővel| daru szerkezeti vizsgálat| daru karbantartás
daruzás| ipari daru

Ha daru javítás, akkor:  http://www.darujavitas.hu/ vállalja daruk javítását, szervízelését, fő és
szerkezeti vizsgálatot elsősorban ADK75, ADK80, ADK125, TATRA, HYDROS típusok esetén.
Ezen kívül daruzás, daru kezelő biztosítás, (egyedi) alkatrész gyártás, tanácsadás esetén is
állunk szíves rendelkezésére. Partnereink segítségével vállaljuk egyéb daru típusok
bevizsgálását, javítását. Hívjon bizalommal: Gubovics Tibor: 06/30-952-10-51, Egyedi
alkatrészek gyártása, méretre, méret után.

alkatresz-gyartas@darujavitas.hu

 

Képek:

 

http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/adk125/ad125.01.jpg
http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/adk125/ad125.02.jpg
http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/adk125/ad125.04.jpg
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daru-szerviz/adk125/ad125.01.jpg
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http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/adk125/ad125.05.jpg
http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/adk125/ad125.06.jpg
http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/adk125/ad125.07.jpg
http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/adk125/ad125.08.jpg
http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/adk125/ad125.09.jpg
http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/adk125/ad125.10.jpg
http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/adk125/adk125.jpg
http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/adk125/adk_125.jpg

http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/adk125/
http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/adk125/
http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/adk125/
 

http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/adk80/adk80.jpg    

http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/adk80/ifa_u_co_adk80_01.jpg

 

http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/hydros/1_5.jpg  

http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/hydros/hydros_daru-1.jpg    

http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/hydros/hydros_n.jpg

http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/tatra/tatra4.jpg     
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http://www.darujavitas.hu/daru-szerviz/tatra/tatra1.jpg     

 

  keresőszavaink, online hirdetésekhez:

 

Megyeszékhelyek: 

Budapest, Szeged, Debrecen, Békéscsaba, Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Szolnok,
Székesfehérvár, Kaposvár, Zalaegerszeg, Szombathely, Győr, Veszprém, Tatabánya,
Szekszárd
 

 

daruzást vállalunk, daru javítás, daru szerviz |ADK, TATRA, HYDROS |
 daru bérlés |kezelő | alkatrészek| bérlés| bérlet| 
 gép | kezelő | karbantartás | kölcsönzés | kötél | sín |
 emelőgép | fő és szerkezeti vizsgálat | fővizsgálat
 részei | építés | darumérleg | daru| darukölcsönzés| daruzás| Budapest|
 Budapest daru| daruszerviz| Tagkraft, ADK 125 | ADK 70 | ADK 80 | HYDROS |
 TATRA típusok javítása, daru alkatrész daru fővizsgálat| autódaru|
 daruelektronika| daruelektronika javítás| daru bérbeadás kezelővel| daru
 szerkezeti vizsgálat| daru karbantartás| daruzás| ipari daru| Budapest
 darukölcsönzés| alkatrész ellátás| daru alkatrész ellátás|  daru javítás|
 javítás| gépjűrmű| gépjárműpark| tonna| géppark| teherbírás| gémhossz|
 önrakodó| plató| teherautó| pótkocsi| emelési magasság| anyagmozgatás|
 mobildaru| kosaras| kosaras daru| kosaras daruzás| emelőberendezés| daru
 szerviz| szerviz daru| alkatrészellátás| daru alkatrész| hidraulikus| vidék
 daru javítás|, daruszerviz, darujavítás, daru| adk| daru Budapest| daruzás|

 darumérleg
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http://www.daru-szerviz.hu/

 

A Daru Szervíz: Szervízelést vállal Budapest, Pest megyében, az ország bármely területén,
tovább Magyarországgal szomszédos területeken egyaránt, kitelepüléssel. Profilunk elsősorban
a javítás, szervízelés, problémák behatárolására és fővizsgálatra terjed ki. Szükség esetén a
hiányzó alkatrészek legyártását is meg tudjuk oldani.

 

 

http://www.daru-javitas.hu/

http://darujavitas.hu/

http://tibor.gubovics.hu/
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http://www.daru-javitas.hu/
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 Vissza a főoldalra
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