
 FÉMIPARI 
   SZOLGÁLTATÁSOK
Lángvágógéppel, vízsuga-
ras vágóberendezéssel, 
plzamavágóval, hengerí-
tőgéppel, lemez ol ló val, 
prés gépekkel és egyéb CNC, NC 
vezérelte fémmegmunkáló esz-
közparkkal vállalunk bérmunka 
szolgáltatást, állítunk 
elő igény szerinti  ter-
mékeket. A technológiai 
lehetőségeknek köszön-
hetően akár egyedi, kis 
darabszámú, vagy soro-
zat megrendeléseket is teljesítünk.
Fémszerkezetgyártásra, lemezmeg-munkálásra spe-
cializálódott  lakatos üzemünkben a tömörgerincű- 
és a rácsos acélvázak gyártása mellett , lemezfeldol-
gozásra, darabolásra, alakos vágásra, élhajlításra, 
lemezhengerítésre, hegesztésre szakosodtunk.

Tevékenységünkről 
az alábbi elérhetőségen érdeklődhet:

Barkóczi Zoltán gyártásvezető 30/260-8133
Czeglédi Ferenc üzletágvezető 30/637-4845

e-mail: barkoczizoltan@layer.hu, czeglediferenc@layer.hu

 VASKER
Vas- és acélipari termékek 
raktárról, széles válasz-
tékban! Különböző beto-
nacélok, zártszelvények, 
acélok, drótok színesíti k a 
termékpalett ánkat, házhozszállítással.

Árainkról az alábbi elérhetőségen érdeklődhet:
Feke Sándor üzletágvezető

mobil: 30/637-4842, tel.: 66/371-605
e-mail: vasker@layer.hu

LAYER 
Építők Áruháza

5520 Szeghalom, Kandó K. u. 1. Tel.: 66/371-008
e-mail: layer@layer.hu, ti tkarsag@layer.hu

NYIT VA TARTÁ S:
Áruház és füzesgyarmati  tüzép

H-P: 7:30-17:00 óráig, SZ: 7:30 - 12:00 óráig
Mezőgazdasági alkatrészbolt

H-P: 7:30-17:00 óráig, SZ: 7:30 - 12:00 óráig

TE VÉKENYSÉGEINK:
 Építőipari generálkivitelezés
 Acélszerkezet gyártás és lemezmegmunkálás
 CNC vízsugaras, plazma- és lángvágás
 Vas- és acél ipari termékek 
kis- és nagykereskedelme

 Építőanyag kis- és nagykereskedelme
 Betoneladás
 Szállítmányozás, logisztika
 Ingatlanhasznosítás-bérbeadás
 Sárréti Ipari Park üzemeltetése, 
csarnokok bérbeadása

* A részletekről érdeklődjön üzleteinkben.

5%-OS 

KUPON!*

Kérje

ajánlatunkat! FÜZESGYARMAT 
    TÜZÉP
A Layer Kft . füzes-
gyarmati  fi óktelepe, a 
szeghalmi Építők Áru-
házának szinte teljes 
kínálatát biztosítja a település lakossága számára.
Építő-, tetőfedő-, hőszigetelő-, vakoló- és száraz-
építészeti -, valamint tüzelőanyagokat, fenyőfűré-
szárut, hajópadlót, lambériát raktáráruházunkból 
egy-két napon belül, kérésre házhoz is szállítjuk.
Az építőanyagok mellett  járatos vas- és acélipari 
termékek, zártszelvények, betonacélok, síkhálók, 
kerítésdrót szövetek, PVC csövek, idomok, szenny- 
és esővíz elvezetők, csatornák is kaphatók.

5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 19.
Elérhetőség: 

Balogh Péter és Nagy Csaba értékesítők 
mobil.: 30/637-4844 

e-mail: baloghpeter@layer.hu, nagycsaba@layer.hu

 MEZŐGAZDASÁGI ÉS SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ
    ALKATRÉSZBOLT
Szeghalmon, a Széc henyi 
u. 11. szám alatti   te-
lephelyünkön működ-
tetjük a térség egyik 
legnagyobb mezőgaz-
dasági gépalkatrész 
szaküzletét és raktárát, ahol a környék jellemző 
mezőgazdasági erőgép állományának megfelelő 
kínálatt al állunk vásárlóink rendelkezésére!

Hétvégén, nyitvatartási időn kívül 
ügyeletet tartunk!

Árainkról az alábbi elérhetőségen érdeklődhet:
Juhász István üzletvezető 

mobil: 30/955-2648, tel.: 66/371-263
e-mail: mezg@layer.hu



 SZERELVÉNYEK
Víz-, gáz- és fűtéssze-
relvények, berendezé-
sek nagy választékban, 
tanácsadással. Épület-
villamossági anyagok 
kedvező áron.

FÜRDŐSZOBAI SZEK-
RÉNYEK, mosdóval, 
tükörrel és spot vilá-
gítással, 65 cm széles-
séggel juhar színben 
már 46.650 Ft-tól.

 BARKÁCS
Kül- és beltéri fetékek, 
zománcok, lakkok és 
lazúrok kedvező áron! 
Festőszerszámok és 
barkács eszközök. 

VERHETETLEN ÁRON megkezdtük a 
CHROMOS által gyártott  festékek forgalmazását! 
BARVO beltéri falfesték fehér 15 liter 5.519 Ft
BRAVO FAS szálerősítéses, penészgátló homlokzatf es-
ték fehér színben 15 liter 12.025 Ft
KEMOLUX fényes zománc több színben 0,75 liter 1.880 Ft
LAZURIT vékonylazúr több színben 0,75 liter 1.542 Ft

Makita szerszámok, 
tartozékok, különböző 
csavarok és szegek. 

Árainkról az alábbi elér-
hetőségen érdeklődhet:

Tóth Imre szerelvény osztály értékesítő 
e-mail: szerelveny@layer.hu

Fodor Mihály barkács osztály értékesítő
e-mail: kisker@layer.hu

tel.: 66/371-008, 114 mellék

 BETONÜZEM
A 2016-os év végétől 
számítógép vezérelt,  
minősített  betonkeverő 
üzemünkkel állunk a Vá-
sárlóink szolgálatára. A 
kevert beton kiszállítását saját járműveinkkel, 2 da-
rab 6 köbméteres mixerrel vállaljuk.

 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS
Saját tulajdonú közúti -, 
szállító-, emelő-, anyag-
mozgató-, járműveink-
kel bérfuvarozást és ra-
kodást vállalunk. 
Mezőgazdasági-, épí-
tőipari-, valamint földmunka gépeinkkel, szakkép-
zett  kezelő személyzett el végzünk versenyképes 
árakon szolgáltatást.
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS – a nálunk vásárolt anyagát 
kedvezményesen szállítjuk házhoz, igény esetén 
lerakodással együtt ! 

 ÖMLESZTETT ÁRU 
   KISZOLGÁLÁS
Különböző frakciójú ho-
mokos kavics, homok, 
daráltbeton és kohósa-
lak lakossági és kereske-
delmi kiszolgálása, kiszállítással. 

Kiszállítás díjai:
  1,7 tonnáig (nem billenős) 3,3 tonnáig (billenős)
  Szeghalom 1 500 Ft Szeghalom 2 000 Ft
  Füzesgyarmat 2 500 Ft Füzesgyarmat 3 000 Ft
  Körösladány 2 500 Ft Körösladány 3 000 Ft
  Vésztő 3 500 Ft Vésztő 4 000 Ft
  25-30 km-ig 4 500 Ft 25-30 km-ig 5 000 Ft

Árainkról az alábbi elérhetőségen érdeklődhet:
Bak Julianna szállítmányozás vezető

mobil: 30/542-3008, tel.: 66/371-008, 126 mellék
e-mail: bakjulianna@layer.hu

 TÜZÉP ÉS ÉPÍTŐANYAG
Több száz gyártó és for-
galmó terméke vásárol-
ható meg áruházunkban. 
A hagyományos falazó-, 
tetőfedő-, vakoló-, szige-
telő-, burkoló anyagokon 
túl alternatí v, korszerű 
építő- és szárazépítészeti  
anyagok szélesíti k készle-
tünket. 

2017. május 01-től egyes 
padlóburkolatok és fali-
csempék 10%-os kedvezménnyel kaphatóak üzle-
tünkben. Tekintse meg bemutató termünket!

Komplett  HŐSZIGETELŐ RENDSZER vásárlása 
esetén az üvegszövethálót ajándékba adjuk! Kérje 
ajánlatunkat, akár kivitelezéssel együtt ! 

Megkezdtük a sík-, és HŐSZIGETELT 
ÜVEGEK, tükrök forgalmazását. Egyedi 
méretek, rövid határidővel a környéken 
a legkedvezőbb árakkal!

Rendelésre kertépítéshez 
nagy választékban kapha-
tóak különböző nagyságú 
és színű DEKORKÖVEK!

Árainkról az alábbi elér-
hetőségen érdeklődhet:

Boczonádi Lenke értékesítő
mobil: 30/501-9042  tel.: 66/371-008, 127 mellék

e-mail: layerepitokaruhaza@layer.hu

ajánlatunkat, akár kivitelezéssel együtt ! ajánlatunkat, akár kivitelezéssel együtt ! 


