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Ostan garaaži Valgas.  
Tel 5373 9398.

OÜ Estest PR ostab põllu- ja 
metsamaad. Tel 504 5215,  
514 5215.

Valgas müüa 2-toal krt (hind  
10 500 €). Tel 5685 6671.

Valgas müüa möbleeritud 2-toal 
mug krt (Sepa 1). Tel 518 7567.

LOOMAD

NTN Teenused OÜ ostab veiseid 
kombinaati ja elu peale (lehmad, 
mullikad, pullid). Tasu kohe, soovi 
korral sularahas. Tel 5551 2929.

Ostan kitsi. Tel 5801 0127.

METSAMATERJAL

Müüa 3 m küttepuid (hall lepp, 
must lepp, kask) Jõgevamaal, 
Lõuna-Eestis kohaletoomisega. 
Tel 5648 7816.

Müüa kuivad pakitud kütteklot-
sid, pliidi- ja kaminapuud (Põlva, 
Võru, Otepää). Vedu tasuta.  
Tel 505 6107.

Ostan sanglepa-, haava- ja  
okaspuupalke, kasepaberipuud,  
lepaküttepuud. Tel 5620 8897.

Enerel OÜ pakub tööd tehnik-
elektrikule Võrus. Palume saata 
CV janek@enerel.ee või  
tel +372 509 7501.

Väike tööstus otsib konditusta-
jat. Tel 513 3787.

PÕLLUNDUS

Müüa suuremas koguses  
ruloonsilo (ristiku-kõrrelisesegu)  
Võrumaal Antsla vallas.  
www.siloteenus.ee. Tel 5656 7757.

SÕIDUKID

Sõiduautode kokkuost.  
Tel 553 3060.

SÕIDUKITE KOKKUOST,  
ARVELT KUSTUTAMINE JA  
VAJADUSEL PAKUME KA VEO-
TEENUST. Marico Metall OÜ.  
Tel 554 9296, www.maricom.ee

Toyota Rav4, 2002. a, 85 kW,  
diisel, 4-veoline, väga heas kor-
ras, roostet pole, hooldus ja üle-
vaatus äsja tehtud. Võin vaheta-
da odavama sõiduautoga.  
Hind 3000 €. Tel 5330 5948.

Ostan Audi, VW, Opeli, Fordi, 
Volvo, BMW. Pakkuda võib  
kõike. Tel 5624 0824.

OSTAN IGAS SEISUKORRAS 
SÕIDUKEID JA KAUBIKUID.  
Tel 5309 2650.

KINNISVARA

Müüa 3-toal mugavustega korter 
Valga kesklinnas (2. korrus).  
Tel 520 1724.

Müüa 3-toal mugavustega  
korter (65,8 m2, 5. korrus)  
Valga linnas. Tel 506 8005.

Müüa korralik 2-korruseline  
garaaž Valgas Raudtee tn.  
Tel 5884 1203.

Ostame heas korras talu koos 
maaga. Hooned võivad vajada  
remonti ja ümbrus heakorrasta-
mist. Maa suurus võiks olla alates 
3 ha. Ligipääsetavus aasta ringI 
hea. Tel 5196 0187.

Ostan metsa ja põllumaad,  
ka võsastunud, maharaiutud 
metsalanke, noorendikke,  
palke, kasepaberipuud, 3 m  
küttepuud. Tel 5660 8810.

Ostan tuulemurdu, metsamater-
jali, raieõigust ja kasvavat  
metsa. Abistan metsa ülestööta-
misel. Tasu kohe ja õiglaselt.  
Tel 5884 1203.

TÖÖ

A.KARUSE AS (Valga) pakub 
tööd RAHVUSVAHELISTE  
VEDUDE LOGISTIKULE. Palk 
kokkuleppel. Tel 507 3000,  
allain@akaruse.ee

Atria Eesti AS pakub Valgas  
tähtajalist tööd kastipesijale, 
töö alates 03.02-06.03. Töövahe-
tuste algused E-R kl 8-16.30.  
Põhilised tööülesanded on plas-
tikkastidelt kleebiste eemaldami-
ne ja kastide pesu survepesuriga. 
CV märksõnaga «kastipesija» 
saata e-posti aadressil personal.
estonia@atria.com, ettevõtte 
aadress Metsa 19, Valga  
Tel 5853 8000, www.atria.ee

Hansa-Flex Hüdraulika OÜ  
otsib Võrus heal tasemel  
KEEVITAJAT-LUKKSEPPA ja 
TREIALIT-KEEVITAJAT.  
Tule ja särtsuta Euroopa  
suurimas hüdraulikaga  
tegelevas ettevõttes! Kontakt:  
Kristo-Gunnar Rentnik,  
tel 627 9000.

TEENUS

Aitame korraldada meeldivaid 
koosviibimisi ja pakume Teile oma 
abi soodsama peoruumi, toitlustu-
se, õhtujuhi ja igale eale vastava 
tantsumuusika leidmisel. Soodne 
heli- ja valgustehnika rent pulma, 
sünnipäeva, seminari või firmaüri-
tuse tarbeks. Tel 5884 1203.

Boilerite paigaldus, puhastus, 
santehnilised tööd, ehitus- ja  
remonditööd. Vannitubade  
remont. Tel 5362 6227.

Katuse- ja fassaaditööd, vunda-
mentide remont ja soojustamine. 
Vihmaveesüsteemid.  
Talvesoodustus. Tel 5649 4929.

Kellassepp, kullassepp, prillide 
remont, graveerimine.  
Põlva Kaubamaja, Kesk tn 10, T kl 
10–16; Võru, Jüri 19a, N kl 10–16; 
Valga, Vabaduse 26, R kl 10–16. 
Imre Aria, tel 516 2099.

Klaverihäälestaja Lõuna- 
Eestis: www.juhanungru.ee

Kütte-, vee- ja kanalisatsiooni-
tööd, kliimaseadmete paigaldus 
ja hooldus, septikud/ 
biopuhastid.  
Teras/Press OÜ, tel 5688 7983,  
aikopatlep@gmail.com

Majade renoveerimine, korterite 
remont ja teised ehitustööd.  
Tel 5592 1499.

Marico Metall OÜ (Valga,  
Võru 5a) pakub alljärgnevaid tee-
nuseid: ehitus- ja ohtlike jäätme-
te, kile- ja paberjäätmete, pa-
kendijäätmete vastuvõtt; vana-
metalli kokkuost; prügikonteine-
rite paigaldamine objektidele; 
multiliftveod; lammutusteenus. 
www.maricom.ee, tel 554 9296.

Ohtlike puude langetamine.  
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee

Atria Eesti AS pakub Valgas tööd

MIKROBIOLOOGILE
Töö kirjeldus:

• laboratooriumi töö standardiga EVS-EN ISO 17025:2017 vastavuses
  hoidmine  
• laboratooriumi tegevusalasse kuuluvate tööde nõuetekohane ja
   õigeaegne tegemine
• mikrobioloogiliste analüüside ja trichinella analüüside tegemine
• söötmete valmistamine
• uurimismeetodite juurutamine, labori dokumentatsiooni täitmine

Nõudmised kandidaadile:
• soovitavalt kõrgharidus (bioloogia, keemia, meditsiini, toiduainete
  tehnoloogia või veterinaaria alal)
• hea eesti keele oskus, vene keele oskus suhtlustasandil 

Kasuks tuleb töökogemus sarnasel ametikohal.

Ettevõte pakub:
• sõbralikku kollektiivi, väljaõpet kohapeal
• tasuta ujumisvõimalust, soodsat toitlustust
• ühiseid üritusi

Kandideeri läbi CV Keskuse või saada oma CV märgusõnaga 
„mikrobioloog“ e-posti aadressile personal.estonia@atria.com
Lisainfo saamiseks personalijuhi telefon +372 5853 8000 
Vaata ka meie kodulehte www.atria.ee, maksjamoorits.ee

ATRIA EESTI AS (www.atria.ee) on suuruselt teine, ligi 270 töötajaga 
lihatööstus ning  seakasvataja Eestis, kes omab kolme kaubamärki: 
Maks&Moorits, Wõro ja VK. Atria Eesti tegutseb Valgamaal,  mille  ajalugu 
ulatub aastasse 1910. Atria Eesti lihatööstuse suurim eelis on kogu tootmis-
ahela omamine – alates loomade kasvatamisest kuni valmistoodangu 
realiseerimiseni kauplustes. Atria Eesti tooted on valmistatud peamiselt 
eestimaisest toorainest. Atria Eesti AS kuulub Soome börsiettevõttele Atria Oy.

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi 
 ARENDUSSPETSIALISTI

ametikoha täitmiseks 

Konkursi täpsemad tingimused on leitavad 
Põlva Vallavalitsuse veebilehelt www.polva.ee

Sertifitseeritud
tuletõkkeuksed ja

välisavatäited
korteritele,

kortermajadele

Müük ja paigaldus
üle Eesti

Tel 5884 9804 • rauduks@rauduks.eu • www.rauduks.eu
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PÕLVA KULTUURI- JA HUVIKESKUS
otsib oma arenevasse ja sõbralikku meeskonda
särasilmset, lennukate ideede ja rõõmsa
pealehakkamisega

ÜRITUSTURUNDUSJUHTI
PÕLVA KULTUURI- JA HUVIKESKUS on Põlvamaa kultuurisüda, kultuurielamuskeskus kes 
teeb koostööd Eesti tippkollektiivide, festivalide, teatrite ja kontsertorganisatsioonidega 
ning pakub igakuiselt väärt ja kvaliteetset sisuprogrammi erinevale sihtgrupile.

ÜRITUSTURUNDUSJUHI peamisteks tööülesanneteks on:
• kultuurikeskuse kliendiürituste vastuvõtmine, projektijuhtimine ja korraldustöö
• kultuurikeskuse turundus- ja koostööprojektide koordineerimine ja abi korralduses (sh 
  teatrid, kontserdid, festivalid)
• sündmuste piletimüügi ja saaliteeninduse korraldus (koos abimeeskonnaga)
• kaasalöömine ja abi reklaami- ja turundustöödes
• maja huvigruppide töö koordineerimine vastavalt vajadusele

Sobid meie kollektiivi, kui sul on:
• omandatud või omandamisel kõrgharidus
• oled kohusetundlik, korrektne ja täpne ning parajal määral ka loominguline
• oskad suhelda inimestega, oled rahuliku meelega ja sul on hea pingetaluvus kriitilistes 
  olukordades
• armastad korraldada üritusi ja sa ei kujuta ette elu ilma kino, teatri ja muusikata
• kasuks tuleb varasem töökogemus klienditeeninduse-, kultuuri- ja turundusvaldkonnas 
   ja inglise keele oskus nii sõnas kui kirjas

Omaltpoolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat kollektiivi
• palju kultuuri, põnevaid kohtumisi ja kultuurielamusi
• stabiilset töötasu
• väärt töökogemust ja häid kontakte

Pakutav töösuhe on esialgu tähtajaline (lapsehoolduspuhkusele mineva töötaja 
asendajana).

Kandideerimiseks palume saata CV koos haridusttõendava dokumendi ja motivatsiooni-
kirjaga aadressile eerika.mark@kultuurikeskus.ee. Tähtaeg on 31. jaanuar.  

Infot kultuurikeskuse kohta leiad: kultuurikeskus.ee. 

UUS KATUS
ON KODULE
ÕIGE VALIK!

• tuleme tasuta kohale
          • nõustame
 • koostame hinnapakkumise
           • tarnime materjali
  • eemaldame vana katuse
            • paigaldame uue katuse
   • korrastame objekti ja
             utiliseerime prügi

Telli 
666 2525

levi@postimees.ee

lounapostimees.ee/telli

ANTSU TAKSO

Invatakso, 
eakate teenindus.

Liikumispuudega inimeste 
transport

kanderaami või ratastooliga.
Vajadusel haige 

saatmine.
Taksoteenus: kuni 8 inimest

Tel 5750 2977 või 
antsutakso@gmail.com
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OLEME ABIKS KORTER
ELAMUTE KORRASTAMISEL 
(fassaadi, katuse ja vunda
menditööd). OÜ SEMT,  
www.semt.ee, tel 506 2377.

Pehme mööbli parandus.  
Tel 5631 3996.

Puur ja küttekaevude puurimi
ne; pumpade, rauaeraldusfiltrite 
ja septikute paigaldus; vee, 
kaevu, kanalisatsioonitööd. 
www.baltipuurkaev.ee,  
tel 521 7415.

Raamatupidamisteenus Eestis, 
Soomes, küsi pakkumist. info@
oigusteenused.ee www.oigus
teenused.ee, tel +372 5686 4200.

Salvkaevude puhastamine ja  
remont. Tel 5840 0240.

Sanitaar ja kapitaalremont, ka 
elektri- ja torutööd. Tel 5831 4411.

Septikute, biopuhastite paigal-
dus ja müük, sisetööd.  
Tel 5757 0202.

Soodsad viisateenused  
Venemaale. OÜ Vaatevinkel,  
tel 508 6861, www.vaatevinkel.ee

Sünnipäevale mustkunstnik/ 
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Teemantpuurimine. Tel  
5668 9845, www.teemantpuur.eu

MÜÜK

Ehitusliku saematerjali müük 
Valgamaal Tsirguliinas. Pidevalt 
suur valik, soodne hind.  
Veovõimalus. Tel 522 9571.

Kuivad pakitud kütteklotsid.  
Vedu tasuta. Tel 5383 9215.

Lõhutud metsakuiv okaspuu. 
Vedu. Tel 5354 2420.

Lõhutud toores lepp ja kask.  
Vedu. Tel 5354 2420.

Müüa 30 cm kuiv lepp, 2.50 €, 
kask 3 €, 40 l võrgus. Vedu tasu-
ta. Sangla turbabrikett 84 tk ja 
puitbrikett 96 tk alusel, kivisüsi 
50-100 mm, 25 kg kotis 1 t. Hele 
Premium 8 mm pellet, 975 kg  
alusel, al 205 €. Tel 5373 3626.

Müüa ehituslikku saematerjali. 
Tel 510 0441.

Müüa hele kandiline brikett  
(170 €). Vedu. Tel 528 6403.

Müüa kuivad küttepuud  
(40 ja 50 cm). Tel 528 6403.

Müüa küttepuid. Info 513 4375.

Müüa pelleteid (6 ja 8 mm).  
Vedu. Tel 528 6403.

Müüa pliidipuud ja kütteklotsid 
võrgus. Tel 528 6403.

Müüa soodsalt kuivad kütteklot
sid ja pliidipuud. Tel 5801 5192.

Müügil puit ja turbabrikett.  
Silva-Agro OÜ. Tel 766 9331.

Otse tootjalt puitbrikett al 145 €, 
turbabrikett al 130 €, preemium 
pelletid al 190 €, pakitud kivisüsi 
al 235 €, kütteklotsid al 1,50 €, 
kaminapuud al 2,50 €.  
Alates 3 alusest vedu tasuta,  
kütteladu24.ee, tel 506 8501.

Valgas müüa segaküttepuid. 
Hind al 30 €/rm. Tel 527 8065.

OST

Vanavara ja raamatute kokku-
ost. Tel 517 4050.

Ostan alasi, uue pliidi Pioneer, 
mahlapressipurusti.  
Tel 5351 7941.

Ostan kasvavat võsa (paju,  
lepp, haab), raiejäätmeid põllu 
ja metsamaalt Kesk- ja Lõuna-
Eestis. Tel 5373 5465.

Torutööd, küttesüsteemide  
läbipesu, veevarustussüsteemi
de ja pumpade paigaldus.  
Tel 5813 5496, www.santeenus.ee

VANNITOAfirma renoveerib,  
ehitab uusi vannitube. Teostame 
ka sise- ja väliüldehitustöid.  
Tel 631 3330.

VENTILATSIOONISÜSTEEMI
DE müük, paigaldus, hooldus. 
OÜ LUHVT, www.luhvt.ee,  
tel 512 3919.

Vundamendi soojustamine,  
sokli viimistlus, müüritööd jm 
ehitustööd. Tel 5690 0444.

Võsagiljotiini teenus.  
Tel 5666 4217.

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014,  
95 s/m.

Harvesteriga lõikus ja väljavedu, 
Valga vald. Tel 5391 9561.

Teostame ehitustöid: katuse-
tööd, fassaaditööd, siseehitus-
tööd, majade ehitus, pesuruumi-
de ehitus, kõrvalhoonete ehitus 
jne. Lõuna- ja Kagu-Eestis.  
Tel 5363 0802.

Teostame katuse, fassaadi, 
üldehitus ja vundamenditöid. 
OÜ Viimval. Tel 5554 8863.

Müüa põranda, voodri ja  
ehituslaudu. Erinevad laiused. 
Vedu tasuta. Tel 506 4651.

Müüa saematerjali, eri pikkused 
ja ristlõiked, servamata sang
leppa, kaske, okaspuud, kuivi 
männiplanke, saunavoodrilau
du, lavalaudu (haab ja sanglepp). 
Transport kokkuleppel.  
Tel 5620 8897.

Müüa saematerjali, voodri,  
põranda ja terrassilaudu.  
Transport tasuta. Tel 525 8911.

Müüa sauna ja suitsuahjud,  
boilerid. Vajadusel kaup koju  
kätte. Tel 505 4355.

Müüa sisevoodrilaudu (hind al  
3 €/m²), välisvoodrilaudu (hind 
al 2,7 €/m²), põrandalaudu (hind 
al 6,5 €/m²). Voodrilaudade töös
tuslik värvimine. Veovõimalus.  
E-post ivo@voikapuit.ee,  
tel 5455 1700.

Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega.  
Tel 5196 2628 või 5351 7414.

Müüa kase kütteklotse. 40 l kott 
2 €. Tõrva. Transport.  
Tel 5648 2168.

Müüa kuiva kasekaminapuud  
40 l võrgus, toorest halupuud: 
kask, lepp, haab, okaspuu 30, 40, 
50, 60 cm. Vedu tasuta.  
Tel 5620 8897.

Müüa kuivad kaseküttepuud.  
65 €/rm, koorem 10 rm.  
Tel 5192 1870.

Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine.  
Tel 5196 2628 või 5354 3002.

Müüa soodsalt aknaid ja uksi. 
Vajadusel ka paigaldus.  
Tel 5681 4102.

Ostan vanu raamatuid, vinüül-
plaate, tarbeklaasi ja mitmesu-
gust vanavara. Tel 5629 8981.

TÄNUAVALDUS

Täname kõiki häid sugulasi,  
sõpru, naabreid ja töökaaslasi, 
kes olid meile toeks leinas ja  
aitasid meie kalli ema, vanaema  
ja õe Maia Grigorjeva viimsele 
teekonnale saata. Suur tänu 
 kirikuõpetaja Enno Tanilasele  
ja matusetalituse Sinilill töötaja-
tele. Omaksed.

KASUTATUD ASJAD

Ostan vanu kuldesemeid, laua
hõbedat, väärisehteid, tasku- ja 
käekellasid, ikoone, piibleid ja 
koolilõpumärke. Tel 5845 5341.

Ostan vanu raamatuid, vinüül
plaate, helikassette, raadioid,  
fotosid, fotoaparaate, lauanõusid, 
ehteid, märke, rahasid jm.  
Tel 5804 6910.

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Südamlik kaastunne Ülole 
perega kalli venna 

HILLAR LEPPIKU
kaotuse puhul. 

Luule, Silvi, Enno

Siiras kaastunne  
Ülole perekonnaga armsa 

venna ja onu 

HILLAR LEPPIKU
kaotuse puhul. 

Silvi ja Rein

Maie! Seisame mõtetes Sinu 
kõrval sellel raskel tunnil, 
kui jätad hüvasti oma kalli 

abikaasa 

UNO MIKUGA

Kaastunne lähedastele.  

Aino, Silvi, Taima, 
Arno, Rein, Jaan

Üks elutee on lõpuni käidud, 
üks eluraamat on sulgunud. 
Algab mälestuste aeg.

REIN ROSENBERG

Mälestame ja jagame Tiiu ning 
tema pere leina kalli abikaasa 

ja isa lahkumise puhul.  

Enn ja Tiina

Saab igaüks meist kingituseks aja, 
ta kestust keegi meist ei tea. 
On kuskil ülim otsustaja,  
ta märguandel lõpetama peab...

Südamlik kaastunne 
Merikesele ja Liinale kalli 

abikaasa ja isa

ALLAN  KUDU
kaotuse puhul. 

Urve, Laine, Riina ja Raili 
peredega

Südamlik kaastunne Raimole 
perega isa

TOOMAS MEREKIVI
surma puhul. 

Luule, Heino, Einar

Sügav kaastunne  
Tanjale ja Isnetile armsa 

abikaasa ja isa

SULEV HILLERI
kaotuse puhul. 

Töökaaslased  
ASist Paloma Papp

Mõni hetk on elus  
valusam kui teine,
mõni hetk on kohe  
väga-väga valus...

MAIRE PLAKS

Mälestame ja avaldame siirast 
kaastunnet Harrile, Margusele, 
Sirlele, Küllikile ja Toomasele 

peredega. 

Juta perega ja Jevgenia

REIN ROSENBERG

Südamlik kaastunne Tiiule 
abikaasa, Andrusele ja Tõnisele 

isa kaotuse puhul.  

KÜ Helme Maakodu elanikud

Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis pooleks  
sinu elupuu...

MAIRE PLAKS

Mälestavad ja avaldavad siirast 
kaastunnet omastele Maie 

perega ja Õis.

Rahu ja vaikus on sinuga, 
mälestused meiega.

MAIRE PLAKS

Langetame leinas pea, 
meenutamaks endist abivalmis 

ja sõbralikku töökaaslast.
Siiras kaastunne lähedastele. 

Leinavad Rena ja Aare, Liia ja 
Heinar.

Südamlik kaastunne 
abikaasale, lastele,  

lastelastele kalli

SULEV HILLERI
surma puhul. 

Perekond Vaher

Olgu koit sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon.
Olgu vaikne tuulekohin
unelauluks sinule...

MAIRE PLAKS

Südamlik kaastunne lastele, 
lastelastele ja elukaaslasele. 

Mälestavad Liivi, Mare, Marko 
peredega ning Aino ja Enno. 

Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis Sinu elupuu.

Südamlik kaastunne lastele 
peredega ja Harrile kalli

MAIRE  PLAKSI
kaotuse puhul.         

Evi perega                

Rahu ja vaikus on Sinuga, 
mälestused jäävad meiega. 

Mälestame  
80. sünniaastapäeval  

kallist

KALLE JUKSI
25.01.1940–01.10.2019

Omaksed

Kusagil õitsevad meelespead,
tasa liiguvad tuules.
Ema mälestus, kaunis ja hea,
kestab veres ja luules...

Teatame sügava kurbusega, et lahkus meie kallis ema ja vanaema

MAIRE PLAKS
14.08.1961–22.01.2020

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine 27. jaanuaril kl 13 matusetalituses Sinilill, 
muldasängitamine Toogipalu kalmistule.

Uus matusebüroo SIA Ēdenes dārzs
Valkā, Raiņa ielā 6 pakub järgmisi teenuseid:

• matuse täisteenus
• krematooriumiteenused
• transporditeenus 24/7 (surnu toimetamine morgi)

Laias valikus matusetarbeid
kohapeal: puusärgid, linad,
ristid jms.

24/7 tel +371 2555 5772 • www.edenesdarzs.lv

24. JAANUARIL on Lõuna-Eesti Postimehe klienditeenindus SULETUD.   
Kuulutusi saab vormistada aadressil kuulutus.ajaleht.ee, lehetellimusi vormistada www.tellimine.ee

Tel 55 888 11 • info@fekto.ee
www.fekto.ee

FEKAALIVEDU, SURVEPESU,
TRASSIDE VIDEOUURINGUD

 

• Lahkunu ärasaatmisega (sh transpordi ja 
 tuhastamisega) seonduvad teenused
• Kõik vajalik haua kaunistamiseks
 (sh pingid, küünlad, laternad)

24h klienditeenindus, tel 524 5949
www.matusebyroo.ee                                Kesk 11, Põlva

Restore OÜ võtab tööle 

KEEVITAJA
Omalt poolt pakume tänapäevaseid töövahendeid,
 tootmistingimusi ja konkurentsivõimelist töötasu.

Info @restored.ee • tel 5802 7450 • www.restored.ee


