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2014. szeptember 19. ix. évfolyam 16. szám idÕszaki információs kiadvány

HORIZONT BÚTOR
Kaposvár, Rákóczi tér 9–11. Tel.: 82/414-476
Nyitva: H–P: 9–17.30, SZO: 8–12, V: Zárva
Dombóvár, Kórház u. 7. Tel.: 74/460-023 
Nyitva: H–P: 9–17.30  SZO: 8–12.  V: Zárva

Áraink 2014. IX. 1–30-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek. A képek illusztráció jellegûek. Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!
CETELEM hitelkár-
tyát elfogadunk!A garantált minõség!

Igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Futamidő: 6, 8, 10, 12, 
18, 24, 30, 36 hónap. Fix, éves ügyleti kamat: 0%. Havi kezelési költség: 1,5%, mely a 
törlesztési időszak kezdetekor fennálló tartozás alapján kerül meghatározásra és a havi 
törlesztőrészlet tartalmazza. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 200 000 Ft-ig 
önrész nélkül, 200 001 Ft-tól 300 000 Ft-ig min. a vételár 10%-a, 300 001 Ft-tól min. 
a vételár 20%-a. A Horizont Bútor a Magyar Cetelem Bank Zrt. hitelközvetítője, a Bank a 
hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, valamint a hitelbírálatnak a 
jogát fenntartja. A Bank a pénzügyi szervezetek Magatartási Kódexének alávetette magát. 
Referencia THM: 35,27% (500 000 Ft, ill. 2 000 000 Ft; 36 hó). Reprezentatív példa 
a különböző hiteltípusok összehasonlítása céljából: vételár: 625 000 Ft, önrész: 125 
000 Ft, hitelösszeg: 500 000 Ft, éves ügyleti kamat (fix): 0%, havi kezelési költség, 
melyet a törlesztőrészlet tartalmaz: 7 500 Ft, referencia THM: 35,27 %, havi törlesz-
tőrészlet: 21 388 Ft, futamidő: 36 hónap, törlesztőrészletek összege: 769 968 Ft, 
fizetendő teljes összeg (önrész nélkül): 769 968 Ft. 
A referencia THM a megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került megha-
tározásra, a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 
83/2010. (III. 25.) Korm. rend. 9. §-a alapján.

www.horizontbutor.com

Vigyázz, kész, rajt!    AKCIÓ INDUL!   

ISTRIA sarok
• nyitható • ágyneműtartós

Törlesztőrészlet: Futamidő:
5661 Ft/hó 24 hónap

THM: 36,42%

119 900 Ft

99 900 Ft

TO-390 
szekrénysor 
LED világí-
tással

AM-225 
konyha 
vastag 
munka-
lappal, 
silgránit 
mosoga-
tóval

Retro rugós franciaágy

B-B 6 személyes étkező

Törlesztőrészlet: Futamidő:
6873 Ft/hó 12 hónap

THM: 36,76%

85 400 Ft
69 900 Ft

Törlesztőrészlet: Futamidő:
4906 Ft/hó 12 hónap

THM: 36,76%

58 900 Ft 49 900 Ft

Törlesztőrészlet: Futamidő:
6657 Ft/hó 24 hónap

THM: 36,42%

Törlesztőrészlet: 7361 Ft/hó
Futamidő: 24 hónap

THM: 36,42%

129 900 Ft

122 400 Ft
111 900 Ft

fürdôszobaszalon  
17 éve Kaposváron!

Kaposvár, Baross G. u. 18.  Telefon: 82/427-427  www.lagunafurdoszoba.hu • kaposlaguna@lagunafurdoszoba.hu

ÚJDONSÁG! Secco Folyékony szigetelések teraszra is, akciós áron! Beltéri folyékony fólia 4.990 FT

ÚJDONSÁG!
Fonte kabin  

90x90
mélytálcával 

69.900 FT
2014. szeptember 25-től!

DeSiGN 
zuhaNy- 
paNel 

89.900 FT 
2014. szeptember 25-től!

 Logis csapteLepek-Újdonságok bevezető áron, 2014. okt. 15-ig!

Cheramicals ragasztók, 
fugázók, alapozók    

2014. szeptember 25-től!
FLex c2t ragasztó  

2.490 FT 

mosdó 
18.500 FT 

kád 
26.500 FT 

zuhany 
21.500 FT 

további akció:
Focus 70  

mosdócsaptelep  

17.490 FT 

csaptelepek 30-40-50% kedvezménnyel, a készlet erejéig!
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2014. szeptember 26-án 
ÓRIÁSI KIÁRUSÍTÁS!

Egyes márkás szemüvegkeretek
KéSzlETKISöpRő aKcIÓja!

Vásárlóink között a nap végén egy pár Blue control 
réteggel ellátott szemüveglencsét sorsolunk ki!
A részletekről érdeklődjön üzletünkben!

FAMÍLIA OPTIKA (Somogy üzletsor)
Kaposvár, Rippl-Rónai J. tér 2. • Telefon.: 06-82-423-088
Vizsgálat előzetes bejelentkezés alapján. Rendel:  Dr. Leposa Márta • Dr. Magyar Mária • Dr. Rehák Ágnes

NYITVA TARTÁS

TEL.: 82/526-260

100x60cm

(zöld épületben az Agip benzinkút előtt) 
Nyitva tartás: H-P-ig: 7-17-ig, Szo: 8-12-ig  

Tel.: 82/526-260 • 06-20/984-1038 
e-mail: postmaster@fatelep.t-online.hu  

Az akció 2014. 09.19-től a készlet erejéig.

ErdőmEstEr FacEntrum

aKció!  

1750 Ft/m2

1220 x 2210 mm (2.70m2 / tábla) 5 kg/m2  
RAL 3009 színben

PaLa  
heLyett 

cseRePesLeMez!

Gerincelemek, szegélylemezek, 
kiegészítők és csavarok 
szakszerű, gyors kivitelezés

corner
gastro

T h e  r e s T a u r a n T

SauSka 
borvacSora  

gasztronómiai 
élményekkel, 

október 10-én  
este 19 órától  

a corner étteremben.

asztalfoglalás:  
82/526-326  

Ár: 6.500 Ft

Borvacsora menü:
•  Málnaecetes glacé-val 

parfümált, zöldlevelek  
közt rejtőző  
zöldkagylós tengeri 
sügér terinne

(alternatíva: Pácolt  
bressaola (szarvassonka)  

málnaecetes glace-val, 
parfümált zöldlevelek 

közt)

•  Medvehagyma  
krémleves konyakos 
kacsamájhabbal és 
bacon chips-sel

(alternatíva: Medvehagyma  
krémleves snidlinges 
tojáshabbal és bacon 

chips-sel)

•  Lime-os mentazselével 
simogatott citrus sorbet

•  Erdei vadrandevú  
(párolt szarvas, grillezett 
őzmedál, vaddisznósült 
vargányás barnamártás-
ban, burgonyafánkkal) 
a corner étterem kiváló 
szakácsainak  
közreműködésével

•  kandírozott epervelő 
creme brulee fogságban

kaposvár, bajcsy-Zs. u 2.  
Tel.: 82/526-326  
info@corneretterem.hu  
www.corneretterem.hu

Favorit pont KFt.
Kaposvár, Petőfi u. 11.  

Tel.: 82/512-200, fax: 82/427-974
Nyitva: H–cs: 8–16-ig, Péntek: 8–15-ig  

www.tonerszalon.hu • kaposvar@tonerszalon.hu

tintasugaras, lézernyomtatók és 
kellékanyagaik

irodaszerek és írószerek
irodai papírok, fotópapírok, naptárak

Számítástechnikai és irodai 
kiegészítôk, adathordozók

CégellátáS díjmenteS  
házhoz SzállítáSSal!

Állateledel bolt  
jöjjön be hozzánk, érdemes!

FarmSHoP

a kupon felmutatója 

5% 
kedvezményt  
kap a nem  
akciós termékekből.

Kaposvár, Dombóvári út 3.,  
tel: 06-20/241-8528  

allateledelkaposvar@gmail.com
 nyitva: h-p-ig:  

8:30-17:30, szo: 8:00-12:00-ig 
az akció 2014. 09.19-től 10.17-ig tart.

Várjuk kedves régi és leendő ügyfeleinket!  
Kaposvár, ady Endre u. 12-14. a Vicolo étteremmel szemben  

E-mail: info@premium-ablak.hu  az akció 2014. szeptember 19-től október 4-ig, ill az akciós készlet erejéig. 

Kaposvár: 20/495-6426, 20/450-4595
Marcali: 30/956-8766 w
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(listaárból).

EurÓPa PIacVEZEtő PrOFILJa: 

rEHau “a” KatEGÓrIÁs  
nÉmEt nYÍLÁsZÁrÓK  
7 ÉV GarancIÁVaL,  

InGYEn BEÉPÍtÉssEL,

50% KedvezMéNNyel!

Én Ablakom Raktáráruház 
Kaposvár, Raktár utca 23. • www.enablakom.hu 

Tel.: 70/626-9350 • 70/630-6829  
info@enablakom.hu 

az akció 2014. szeptember 19-től szeptember 30-ig, ill. a készlet erejéig tart.

Nálunk nem csak pár méretben  
talál szabvány nyílászárót!

28 méret, 600 darabos 
raktárkészlet  
(ingyenes foglalással)

a szeptember végéig megrendelt  
7 légkamrás ablakok még  

exTRa 30+10% eNGedMéNNyel !
Purhab, szegőléc, párkány, beépítő csavar...

Minden 1 helyen !

TOTYA  
kAzánOk 
98.000  
Ft-tól!

3 év gyári  
garanciával!

LAprAdiáTOrOk

Akár 50%  
kedvezménnYeL!

Komplett  
fűtésrendszerek  

nyomott árakon akár 
kamatmentes hitelre,  
kedvező szállítással

www.kazandepo.hu
Tel.: 74/570-064 
0620/947-5970 

Akció: 09.19-10.30-ig



Őszi tetőfelújítás A beton és kerámiacserepek 
valamint a könnyű tetők mel-
lett, nálunk megtalálhatja a há-
zához szükséges faanyagokat, 
tetőtéri ablakokat, tetőfóliákat, 
tetőkiegészítőket, hőszigetelő 
anyagokat, ereszcsatorna rendsze-
reket. 

Cégünk nem csak tetőfedőanyag 
forgalmazással, de szakkivitele-
zéssel is foglalkozik. Több mint 30 
év szakmai tapasztalat és termék-
ismeret az Ön szolgálatában. Az 
általunk végzett szak-és márka ki-
vitelezésekre teljes körű garanciát 
vállalunk.  

Keressen minket, hisz minden 
ami tető: Beck Tető. Szakkereske-
dés, szakkivitelezés és szaktanács-
adás egy helyen, egy kézből. 
Beck TeTőszerviz kfT.
kaposvár- Újmajor 035/25 hrsz
(610-es út, Agip benzinkút mellett)
82/416-808, 30/464-1351
www.beck-tető.hu/

Idén ősszel ismét kedve-
ző akciókkal segítjük azon 
vásárlókat, akik most 
tetőfelújítást vagy új 
építést terveznek. Ked-
velt színek és formák, 
minőségi tetőcserepek 
akár br.1430 Ft/m2-
től rendelhetőek, akár 
ingyenes házhozszállí-
tással is. 

Cégük a Beck Tetőszer-
viz Kft. ezen akciókon felül 
további kedvezményeket kí-
nál a felújítók számára. Ter-
mészetesen egyedit. Mind-
ezt az Ön tetőjére szabva. 
Önnek nincs más dolga, 
mint felkeresni üzletünket 

személyesen vagy telefonon, kivá-
lasztani az Önnek tetsző fedőanya-
got és helyszíni felmérést kérni.

BÁDOGOS SZAKÜZLET
Az Ön Csatornázási 

 gondjainak megoldója

Újdonság! Lemezfedés, gépi lemez profilozás!
Ereszcsatorna rendszerek horganyzott acéllemez,  
horgany, lindab, színes alu - (széles színválaszték) 

Hófogók, Tetôkiegészítôk, Tetôcsúcsdíszek,  
Segédanyagok, Szerszámok, Tábla-és tekercslemezek

Bádogos kivitelezési munkák, Kaposváron és  
környékén: Péter András 0620/423-0194

 Kaposvár Pécsi u 9. (delta udvar)

Tel./fax: 82/321-565;  
Mobil: 20/416-0843

Nyitva tartás: H-P: 7-16; Szo: 7-12

ÉLEZÉS 
szakszerû 
és gyors!

Kaposvár, Honvéd u. 12
Tel.: 82/494-124, 06-30/853-6920
Nyitva: H-P: 8:00-12:00 és 13:00-17:00, 

Szombat: zárva

HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK:
kések, ollók, húsdaráló kések

kerti szerszámok
fûnyíró kések
körfûrészek

láncfûrészek...

SPECIÁLIS ESZKÖZÖK:
vadászkések, -tõrök

henteskések
fafaragó eszközök

asztalos szerszámok
fodrász ollók, stb...

Villa-Curpad Lakodalmasház Kiskorpád 
Kiskorpád, Szabadság tér 2. • www.villacurpad.hu 

Tel.: +36-70/323-6900 • info@villacurpad.hu

2015-ben, megédesítjük  
lakodalmát:  

Ingyenes csokiszökôkút!
Ingyenes menyasszonyi kocsi 

Ingyenes appartman  
az ijfú párnak

Már MegKezdTüK  
a 2015-öS LaKodaLMI 

IdôponToK érTéKeSíTéSéT.
- Ingyenes helyszíni esketés  

- Ingyenes terembérlet  
- Ingyenes csárdajárat - Ingyenes székszoknya  

- Ingyenes alapdekoráció 

SáTraS LaKodaLMaK, 400 FôIg,  
aKár KITeLepüLéSSeL IS!  

exkluzív rendezvénysátor bérbeadása
Az idôpontokról érdeklôdjön telefonon.

HaMaroSan  
újra nyITunK!

a Kiss-Villa  
Curpad étterem 

újra nyílik  
szeptember végén! 
megújult ételválasztékkal,  

kitûnô konyhával várjuk  
régi és új vendégeinket!

Minden pénteken élôzene!
Kaposvár, rákóczi tér. 3.  

(A Borostyán Hotel alatt a színházzal szemben) 
www.villacurpad.hu

Információ: +36-70/323-6900

TANULÁS KÖNNYÍTÕ PROGRAM

Óvodás és alsó tagozatos gyerekeknek

Hogy a tanulás öröm legyen

Várható eredmények:
- felkészülten kezdik az iskolát
- aktívabbak lesznek az óvodában és az iskolában
- magatartásuk javul
- tanulmányi eredményeikben folyamatos
fejlõdés tapasztalható

Hogy miért szeretik a gyerekek a TKP foglalkozásokat?
Az óvodások azért, mert mozgási igényeiket kielégítve, játékosan tanulnak
több érdekes eszköz, játék, zene segítségével.
A kisiskolások pedig azért, mert az iskolában tanultakat izgalmas feladatok
formájában, felszabadult hangulatban, sok játékkal és eszközzel végezhetik el.

Gyakorlati tudnivalók mindenkinek:
Az  TKP foglalkozásokat, általában heti egy alkalommal, a tanévhez
kötõdve délutánonként, 6-8 azonos korú gyermeknek biztosítjuk.
(Csoportjaink: Kis-, közép- és nagycsoportos ovisoknak, iskolába készülõknek 
és 1.-4. osztályosoknak.)

50 perces 

Ha szeretnéd, hogy :
- óvodás gyermeked felkészülve menjen az iskolába
- kisiskolás gyermeked örömmel menjen suliba és jobban menjen 
neki a helyesírás, matek...
- gyermeked önállóbban gondolkodjon, kreativitása kibontakozzon
- hogy felfedezzük a bennük rejlõ tehetséget,

T K P

gyertek el a Vadvirág Alapítványba (Németh István fasor 27.), és irasd be 
az egyik TKP-s foglalkozásra, melyet az Alapítvány maga fejlesztett ki. 
A Tanulás Könnyítõ Program azért jó, mert a gyerekek játékosan, izgalmas 
módon, de az iskola követelményeit szem elõtt tartva, gyakorolják a kihívást 
jelentõ feladatokat. Csoporton belül minden gyermek személyes figyelmet kap.

Tel.: 06-30/8757-528

TeTô SzakérTô
kivitelezés-javítás

- komplett tetô készítése
- Hôszigetelés
- Gipszkarton szerelés
- Mindennemû bádogosmunka
- Polikarbonát szerelés
- elôtetôk, filagóriák készítése
- Tetôjavítások
-  Palatetôk bontás nélküli  

felújítása
-  Veszélyes hulladék  

elszállítása (pala)

InGyeneS:- felmérés,  árajánlatkészítés- 3D-s látványterv CaD- anyagbeszerzés  -és szállítássaját autónkkal

Szalagavató  
táncruhák  
EgyEdI IgényEK 
alapjÁn  
REndElhETőK,  
KölcSönözhETőK!

Milady
ESKüVőI 
RUha- 
KölcSönző  
éS KéSzÍTő  
Szalon

tel.: +36-82/412-165, +36-30/364-8161

Kaposvár, Petőfi tér 4. 
a volt sztK  épületében  1. em. 1. ajtó

Ajánlatunkat megtekinthetik a  
www.realhasznaltruha.hu internetes oldalunkon.

KAposvár, Ady EndrE u. 7.  
nyitva: H-p: 6.30.-18.00.-ig; szo: 8.00.-12.00.-ig

Reál használtRuha 
Kedd: 
Teljes árucsere extra 
minôségû, felnôtt- gyerekruha

Szerda: 
Fehérnemû, kiegészítôk  
teljes árucsere

CSütörtöK: 
Lakástextil és felnôtt- 
gyerekruha teljes árucsere

PénteK: 
Cipôk nagy választékban  
érkeznek 

Szombaton éS  
Hétfôn aKCió
Ruhanemû, cipô és kiegészítôk 
óriási választéka, szuper árak! elfogadunk!



Kapos Üveg 2010 Kft. Üvegező Műhely,  Kaposvár, Damjanich u. 1. Tel.: 82/413-379, 30/351-5454,  
NYITVATARTÁS: H-P: 8-12; 13-17  Szombaton is nyitva tartunk 9-12-ig

INgYeNeS  
ÜVegezéS 
biztosítással 
rendelkező 

ügyfeleink részére

Képkeretezést vállalunk!

SzuPeR AjÁNDéK A gobelIN      ÜVegező MűHelY
Puppets hímzőfonalak 80 Ft/db áron.

Válassza ki, hímezze ki és hozza vissza! 
A nálunk vásárolt gobelinképeket  
20% kedvezménnyel keretezzük!

Üzletünkben több mint 500-féle  
képkeret közül választhat.

Újdonság! Reprodukciók és lenyomatok kaphatók

Ingyenes Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtunk Megváltozott Munkaképességű Ügyfelek Részére
Szakképzett munkatárSaink Segítenek Önnek a munkáltatóval való  

találkozáSban, teSztíráSban, valamint a munkára való felkéSzüléSben.
Irodáink:  7400 Kaposvár, Petőfi tér 4. I/7. • Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök 8.00-12.00  

8700 Marcali, Rákóczi u. 7. • Ügyfélfogadás: hétfő, kedd 8.30-13.00 
7500 Nagyatád, Hunyadi u. 8/a. (lila 10 emeletes társasház) • Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 9.00-14.00 
8719 Böhönye, Fő u. 47. (művelődési ház) minden hónap első szerdája • Ügyfélfogadás: szerda 9.00-13.00

Programunkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásából, a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja közreműködésével valósítjuk meg.

Szövetség a Polgárokért Alapítvány • 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4.
Tel., fax.: 82/511-703, 82/424-955 • E-mail: soma@t-online.hu • honlap: www.szovetsegapolgarokert.hu

 ÚjPiac TéR 4. 
(a távolsági buszpálya- 

udvarnál, volt CBA helyén)
Nyitvatartás: 

Hétfő-Péntek 830-1730 
Szombat 830-1300

 Üzlet telefonszáma:  
06-20/244-7337

Használt  
bútorok, 

ágyak,  
székek nagy  
választékban 

kaphatók!
Az ajánlat 2014. 09.19-től  

a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget nem vállalunk.

KaPosváR 
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Fenyő ágykeret 
+ matrac 

Gurulós  
TV állvány

Puff

FotelKanapé 9.900 Ft

29.000 Ft

12.000 Ft

4.900 Ft

5.900 Ft39.000 Ft

Használt bútorok széles választékban!

Fenyő 
gyermek-
garnitúra

4,5 m-es fa 
szekrénysor: 

69.000 Ft

42,4 Ft/db-tól

pl: 1,5 m magas 25 fm/tek 
horganyzott 

500 Ft/fm (csak tekercsben)

kerítésFonat 
többféle méretben 

Isover Domo 10/5

kaposvár, Jutai u. 28. • tel: 82/320-949  cseke@csekeepker.t-online.hu • www.csekeepitoanyag.hu
az ajánlat 2014.09.19-től a készlet erejéig érvényes, az ár az ÁFÁ-t tartalmazza. a nyomdai hibákért  felelősséget nem vállalunk.  a képek illusztrációk.

építŐanyag 
kereskeDés

térkövek 
többféle színben, formában

1650 Ft/db

526 Ft/m2

310 Ft/m2/5cm

kerítésoszlop

gIpszkarton 
1250 x 2500 x 12,5 mm tbl

műanyag  
hullÁmlemez

• 1,5 • 1,75 
• 2 • 2,5 fm 

magasságban 
zöld, sárga, 

víztiszta

1290 Ft/m2

Kaposvár, Cseri út 49. • email: cser.etterem@index.hu 
Kaposvár, Németh I. fs.7. • email: hek.etterem@index.hu

Tel.: 06-70/242-0337 • web: cser-etterem.hu

• Ízletes és bôséges ételkínálat
• Udvarias kiszolgálás

• Elôre kalkulálható árak
Parkos, zöldövezeti környezet mellett, klimatizált 

teremmel várjuk a házasulandó párokat.
Az alapdekoráció és a székszoknya ajándék!
Éttermeink tökéletes helyszínt biztosítanak  

osztálytalálkozók, céges, és családi rendezvények, 
konferenciák, bálok megtartására egyaránt.

EsKüvôI ajáNlaTUNK:

CsEr lakodalom- és  
rendezvényház – HEK étterem

7400 Kaposvár, Berzsenyi D. u. 1-3. (Kaposvár Pláza)
Tel.: 06-20/362-9918 • www.mercurius.eoldal.hu

akció időtartama: 2014. szeptember 20-tól október 31-ig. az akciók egymással össze nem vonhatók!

törtezüst-arany felvásárlás-és beszámítás

ékszerszalonban

ezüst  
ékszerek  

nagy  
keDvezménnyel  
egységáron már 

990 Ft-tól

extra akcIó a  

akácfa, ill. vegyesfa 
(tavalyi, száraz)  

(tölgy, bükk, gyertyán)  
aprítva, kályhakészen! 

még tavalyi árakon! vegye meg már most!

kiszállítás korrekt áron, saját autónkkal, akár vidékre is! 
kaposváron belül, 6m3 esetén ingyenes 

 tel.: 30/735-7695

tûzifa

olcsó
Darabolt nyár szélDeszka  

kályhakészen kapható!

akció!

az akció 2014 09.19-tôl visszavonásig tart.

pizzéria

Giulio Pizzéria a Turul Étterem és Panzió mellett
7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 9. Tel.: 82/ 417-014 • 82/ 510-747
Email: info@turuletterem.hu • Web: www.turuletterem.hu

Hétvégenként szabadmerítéses halászlé, 
pontyból és harcsából 1100 Ft
Mivel a hal úszna… ajánljuk széles  

szekszárdi és villányi borválasztékunkat!

Októbertől megújult étlappal! 
A Turulban nem csalódik!

SzePTeMberi AjánlATunk!R O
OM

R a d a R  O n l i n e 

OtthOn Magazin

m e g j e l e n é s 

2014 októbertől

Szeptemberben 
éjjel-nappal ingyenesen 
feladható az
eladó-kiadó 
lakás, családi ház, 
üzlethelyiség, 
erdő, szántó

Ingyenes egy fényképpel
Ingyenes három sor tartalommal
Ingyenes egy hónapig

Hirdetésfeladás: 

reklam.radar@gmail.com 
Telefon 18 óra után 20/411 02 08

Lúgosító kávé
• megszünteti a gyomorégést

• tumorellenes, májvédő, 
zsírbontó

• kezeli a magas vérnyomást 
és cukorbetegséget

• nyugodt alvást biztosít 
• koleszterinszint szabályzó
• serkenti az agyműködést

20/411-02-08
www.ganodermakavehaz.dxnnet.com

esküvÕi  
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menükártyá
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tel.: 0630/908-1920

dekor

BMT
k o l l e k c i ó

KorreKt áraK, 

profi Kivitelezés!
k a p o s v á r i

reKlámiroda
06-30/908-1920

2015-ös KártyanaptáraKra  
grafikával együtt, november végi  
kivitelezéssel megrendelést felveszünk!
szórólapra vagy  
névjegyKártyára van szüKsége?  
Katalógust szeretne?

www.intimtornakaposvar.hu

időszaki információs kiadvány 
Alapító kiadó: Nyíri Imre E.V.  Kaposvár, Töröcskei u. 15/a,  

Asz: 64629588-2-34, nytsz: 10911113 
Szerkesztő: NyírINé MolNár BEáTA 

Megjelenik: Kaposvár, Kaposfüred, Toponár, Töröcske,  
Nagybajom, Kadarkút, Kutas, Böhönye, Mesztegnyő,  

Szabás, Nagykorpád, Kisbajom, Beleg, Jákó, Mike, Vése, 
 Inke, Iharosberény, Görgeteg, Nagyszakácsi, Somogyzsitfa, 

Somogysámson, Kelevíz területén 30.000 példányban.
Szerkesztőség: Kaposvár, Petőfi tér 4. 1. em. 

Hirdetésfelvétel: 30/908-19-20 
E-mail: nyiri.bea@t-online.hu 

Nyilvántartási szám: 2.9./935-1/2006. 
Az újságban megjelent hirdetések tartalmának valódiságát a kiadó nem 

vizsgálja, ezekért sem anyagilag, sem tartalmilag felelősséget nem vállal.

k a p o s v á r i

TöRzsöK 
TeMeTKezés

Temetkezéshez kapcsolódó 
szolgáltatások teljeskörű  

ügyintézéssel!
• Hamvasztás: 85.000 Ft  

• Koporsós temetés: 
145.000 Ft

• Hamvasztásos  
temetés: 135.000 Ft

elérhetőség:  
 Kaposvár, dombóvári u. 1. 

Nagybajom, Fő u. 85.  
Böhönye, Fő u. 12.  

Kéthely, arany j. u. 2. 

Ügyelet: éjjel-nappal.  
tel: 06/82/410-500  

06/30/636-7003  
06/30/256-5444



bAKoNY bÚToR KAPoSVÁR, Roboz I. u. 27. 
www.bAKoNYbuToR.Hu

Tel.: 82/312-356 
Nyitva: H–P: 9–17.30, Szo: 9–12-ig
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FolYAMAToSAN FRISS AKcIóS TeRMéKeKKel VÁRjuK KeDVeS  
VÁSÁRlóINKAT! ceTeleM bANK HITelKÁRTYÁT elFogADuNK!

őSzI ÚjDoNSÁgoK A bAKoNY bÚToRNÁl!
Modern stílusú elemes garnitúrák és 

sarkok nagy választékban!

Montreál sarok széles színválasztékban!

Malaga szekrénysor   
129.900 Ft   

12 x 12.990 Ft/hó

Dóra 1  Tv állvány    
11.300 Ft   

12 x 1.130 Ft/hó

Réka komód   
 19.500 Ft  12 x 1.950 Ft/hó

levi kanapé  109.900 Ft   
12 x 10.990 Ft/hó

bayer 3-1-1 ülőgarnitúra   
167.900 Ft  12 x 16.700 Ft/hó

balu sarok
139.900 Ft   

12 x 13.990 Ft/hó

Kaposvár, Kanizsai u. 43. • Tel/fax: 82/412-630,  
Nyitva: H-P: 9-17:30 Szo: 9-12

www.hegedesign.hu • info@hegedesign.hu

Szeptember 16-án új szállítmány érkezett!
Óriási választék! HiHetetlen akciÓk!

Megújult kínálat, somogy megye legnagyobb konyhastúdiójában (250 m2).
közel 60 Márka, több száz akciÓs terMék! Beépíthető és  

szabadon álló gépek, mosogatók, csaptelepek óriási választékban!

áruHitel!
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Új, csoMagolássérült  

Háztartási gépek  

gyári garanciával!

Újdonság:klíMaberendezések kapHatÓk!

Könyvelés, bevallás Készítés  
egyéni vállalkozók és társadalmi  

szervezetek (alapítványok,  
egyesületek) részére. Tel.: 06 20 351-9207

www.m a t u c z a g r a n i t . h u
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 219., Mobil: 30/901-4372, 30/678-5252, 82/713-585

 �Síremlékek, 
kripták, urnasírok

 � Gránit, márvány, 
mészkő és

 � fényezett műkő 
termékek

Termékeinket minőségi  
alapanyagokból készítjük  

megrendelőink részére.

Legjobb minőséget,  
legjobb áron!

Matucza Gránit

NéMET csúcsMINÔséGÛ sOLARWORLD NAPELEMEK  
25 éV GARANcIáVAL, KuLcsRAKészEN MOST BEVEZETÔ ÁRON!

3 KW (3.800 kW/év) 1.558.290.- Ft 
4 KW (5.100 kW/év) 2.051.050.- Ft
5 kW (6.300 kW/év) 2.451.100.- Ft 
6 kW (7.500 kW/év)  2.999.740.- Ft 

Az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák! Az ajánlat 2014.09.19-10.15-ig tart.

csomagok tartalma: solarWorld polikristályos napelem, aluminium 
tartószerkezet, inverter, szerelési segédanyagok, alap munkadíj

áraink tartalmazzák: Engedélyek díja és ügyintézés 
Ingyenes felmérés VáRJuK KÖzÜLETEK,  
MAGáNszEMéLYEK JELENTKEzéséT.  
VIszONTELADÓKAT Is KIszOLGáLuNK.

Bőrkabátja, szövet-, vagy tollkabátja még a szekrény mélyén lapul?
Kedvenc ruhadarabja igazításra, vagy átalakításra szorul?

JöJJön el HozzÁnk éS mi FormÁba Hozzuk ruHatÁrÁt!

CSak nÁlunk!
• Öltönytisztítás 2200 Ft-tól • Szövetkabát 1750 Ft-tól  

• Toll dzseki tisztítás 2550 Ft-tól,
Törzsvásárlóink részére nyújtható kedvezményekről érdeklődjön az üzletben.

7400 KAPOSVÁR, VÁROSHÁZ UTCA 1/5. TEL: 30/985-93-93
Nyitva tartás: H-P 9-18 óráig , minden páratlan szombaton: 9-13 óráig

Várjuk kedves régi és új Megrendelőinket! 2014. szept. 19-től visszavonásig

BayeR FoResTo RePeleNs  
KUllaNcs és BolHaNyaKöRveK  
   a legjobb áron!
8 kg-nál kisebb kutyáknak  
  és macskáknak  5250 Ft 
8 kg-nál nagyobb  
  kutyáknak  6600 Ft
cestal Plus tabletta  225 Ft
cestal cat tabletta  305 Ft

Kullancs és bolhairtó, féreghajtó kedvező áron? Kereste nálunk?

Kaposvár, Nagyszeben u. 2. Tel: +36-30/328-3400  
Nyitva: K-P 9-17, szo 9-13.

KUTya, MacsKa, díszMadáR eledeleK, KieGészíTŐK és  
GyóGyászai KészíTMéNyeK szaKéRTeleMMel. 

HaszoNállaTTeRMéKeK KedvezŐ FelTéTeleKKel.

állaTPaTiKa
és állaTeledel 
GalaMBászaTi szaKüzleT

Méhészeti  
termék- 

forgalmazásunkat  megkezdtük!

2014.09.19-től a készlet erejéig.

oSB 6-22 mm-ig  
raktárkészletről  

957 Ft/m2-től

pázsitrácskő 
60x40x10cm  

630 Ft/db

gipszkarton 
550  

Ft/m2-től

Kaposvár, Raktár u. 25. (Füredi út körforgalomnál) • Telefon: 82/416-119 • www.kaposepker.hu 
BanKKÁRTyÁS FIzETéSI lEhETőSég!  Áraink forintban értendőek és az Áfa-t tartalmazzák! Az esetleges nyomdahibákért és szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk. 

A feltüntetett képek illusztrációk. Az árak a házhoz szállítás költségét nem tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk. További részelek az üzletben. Akció időtartama 2014. szeptember 19-től október 4-ig tart.

TElEpI KéSzlETRől kedvező áron kapható!
azonnali kiszállítással darus teherautóval!

RÓna BalancE hÓdFaRKú RapIdohoRToBÁgy

creaton Tetőcserép legnagyobb 
választékban a Kapos-épkernél!

50 éV  gaRancIa

Szürke járdaszegélykő 
100x20x5 cm 590 Ft/db

hullámpala  
125x92 cm 

1.790  
Ft/tábla

horganyzott 
kerítésdrót 

150 cm  
25m/tekercs  

12.900  
Ft/tekercs

Vadháló  
150 cm  

ponthegesztett 
50 m/tekercs  

13.500  
Ft/tekercs

hUngaRocEll 1-12 cm vastagságig 
raktárkészletről 270 Ft/m2-től

polisztirolgyöngy  

babzsákhoz  

100 liter/zsák  

2.745 Ft/zsákKapoS-épKer

Sík palatetôk bontáS  
nélküli felújítáSa
lapostetôk csapadékvíz elleni 
szigetelése, ereszcsatornák  
komplett kivitelezése
12 év vízzárósági garancia  
ingyenes felmérés  
és árajánlat készítés

bodó Gábor  
www.palatetok.hu
+36 30 22 77 082

www.facebook.com/
palatetok

Kaposvár, vásártéri u. 2. (vásár területén)
Tel: 82/412-890 e-mail: tar.zoltan@vasartericsavar.hu

Nyitva: H-P: 7.30-17.00 • MáR szoMBaToN is 9:00-12:00-ig NyiTva!

somogy megye legnagyobb 
csaVar-sZErsZÁm ÁruHÁZa

közel 500 négyzetméteren
kötőelem-kéziszerszám-zár-vasalat, hegesztési anyagok

csiszolás-és forgácsolástechnika, kisgép,
kerti szerszám, vegyi anyagok

csaPáGy, éKszíj,  
sziMeRiNG is KaPHaTó!

cSAvAr
SzerSzám
cSAPágy
SzAküzleT


