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Szerelési ütemterv            Fehérvári út 225. 

 

A 1116 Budapest, Fehérvári út 225. épületrész lakásaiban a 
fürdőszobai radiátorok szerelési munkáinak ütemezése: 

 

A munkálatokat naponta 08:00-16:00 óra között végezzük. 
 

2018. augusztus 27-én (hétfő) 

 

225. lépcsőház fszt-1-2-3-4-5-6-7-8. szintek lakásai 

 

Nyomáspróba a 225-233. épületrészben szeptember 4-én 
délután! 

 

 

Kérjük, hogy a szerelés idejére biztosítsák a lakásokba való bejutást, és a radiátorokat 
tegyék hozzáférhetővé.  

 

Segítségüket előre is köszönjük! 
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Szerelési ütemterv    Fehérvári út 225-227. 

 

A 1116 Budapest, Fehérvári út 225. és 227. épületrész 
lakásaiban a fürdőszobai radiátorok szerelési munkáinak 

ütemezése: 
 

A munkálatokat naponta 08:00-16:00 óra között végezzük. 
 

2018. augusztus 28-án (kedd) 

 

225. lépcsőház 9-10. szintek lakásai 

227. fszt-1-2-3-4-5-6. szintek lépcsőház 

 

Nyomáspróba a 225-233. épületrészben szeptember 4-én 
délután ! 

Kérjük, hogy a szerelés idejére biztosítsák a lakásokba való bejutást, és a radiátorokat 
tegyék hozzáférhetővé.  

 

Segítségüket előre is köszönjük! 
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Szerelési ütemterv     Fehérvári út 227-229. 

 

A 1116 Budapest, Fehérvári út 227. és 229. épületrész 
lakásaiban a fürdőszobai radiátorok szerelési munkáinak 

ütemezése: 
 

A munkálatokat naponta 08:00-16:00 óra között végezzük. 
 

2018. augusztus 29-én (szerda) 

 

227. lépcsőház 7-8-9-10. szintek lakásai 

229. lépcsőház fsz-1-2. szintek lakásai 

 

Nyomáspróba a 225-233. épületrészben szeptember 4-én 
délután ! 

Kérjük, hogy a szerelés idejére biztosítsák a lakásokba való bejutást, és a radiátorokat 
tegyék hozzáférhetővé.  

 

Segítségüket előre is köszönjük! 
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Szerelési ütemterv            Fehérvári út 229. 

 

A 1116 Budapest, Fehérvári út 229. épületrész lakásaiban a 
fürdőszobai radiátorok szerelési munkáinak ütemezése: 

 

A munkálatokat naponta 08:00-16:00 óra között végezzük. 
 

2018. augusztus 30-án (csütörtök) 

 

229. lépcsőház 3-4-5-6-7-8-9-10. szintek lakásai 

 

Nyomáspróba a 225-233. épületrészben szeptember 4-én 
délután ! 

 

 

Kérjük, hogy a szerelés idejére biztosítsák a lakásokba való bejutást, és a radiátorokat 
tegyék hozzáférhetővé.  

 

Segítségüket előre is köszönjük! 
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Szerelési ütemterv            Fehérvári út 231. 

 

A 1116 Budapest, Fehérvári út 231. épületrész lakásaiban a 
fürdőszobai radiátorok szerelési munkáinak ütemezése: 

 

A munkálatokat naponta 08:00-16:00 óra között végezzük. 
 

 

2018. augusztus 31-én (péntek) 

 

231. fszt-1-2-3-4-5-6-7. szintek lépcsőház 

 

Nyomáspróba a 225-233. épületrészben szeptember 4-én 
délután! 

 

Kérjük, hogy a szerelés idejére biztosítsák a lakásokba való bejutást, és a radiátorokat 
tegyék hozzáférhetővé.  

 

Segítségüket előre is köszönjük! 
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Szerelési ütemterv     Fehérvári út 231-233. 

 

A 1116 Budapest, Fehérvári út 231. és 233. épületrész 
lakásaiban a fürdőszobai radiátorok szerelési munkáinak 

ütemezése: 
 

A munkálatokat naponta 08:00-16:00 óra között végezzük. 
 

2018. szeptember 3-án (hétfő) 

 

231. lépcsőház 8-9-10. szintek lakásai 

233. lépcsőház fsz-1-2-3-4. szintek lakásai 

 

Nyomáspróba a 225-233. épületrészben szeptember 4-én 
délután! 

Kérjük, hogy a szerelés idejére biztosítsák a lakásokba való bejutást, és a radiátorokat 
tegyék hozzáférhetővé.  

 

Segítségüket előre is köszönjük! 
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Szerelési ütemterv            Fehérvári út 233. 

 

A 1116 Budapest, Fehérvári út 233. épületrész lakásaiban a 
fürdőszobai radiátorok szerelési munkáinak ütemezése: 

 

A munkálatokat naponta 08:00-16:00 óra között végezzük. 
 

2018. szeptember 4-én (kedd) 

 

233. lépcsőház 5-6-7-8-9-10. szintek lakásai 

 

Nyomáspróba a 225-233. épületrészben szeptember 4-én 
délután! 

 

 

Kérjük, hogy a szerelés idejére biztosítsák a lakásokba való bejutást, és a radiátorokat 
tegyék hozzáférhetővé.  

 

Segítségüket előre is köszönjük! 


