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2015. március 6. x. évfolyam 4. szám idÕszaki információs kiadvány

Kaposvár, Kanizsai u. 43.  
Tel/fax: 82/412-630 
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elecTrolux eWT 1062  felültöltős mosógép89.900 Ft helyett,  74.900 Ft

Áremelés helyett Árcsökkentés! 
AKÁr 5-25.000 FT kedvezmény*

*Az üzletben megjelölt termékekre, a készlet erejéig.

Beépíthető és szabadonálló háztartási gépek, mosógatók, csaptelepek egyre nagyobb választéka.
nyitva: h-p: 9-17:30 szo: 9-12 • www.hegedesign.hu • info@hegedesign.hu

Új csomagolássérült készülékek, hazai szállítóktól, gyári garanciával!
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A J Á N L A T A
Júlia  Divat

Kaposvár, Teleki u. 11. Nyitva: H-P: 9-17.30-ig, Szo: 9-12.30-ig
Tel.: 06/30/209-5120

Megújult tavaszi árukészlettel  
fiatalos, udvarias kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat!

Örömanyáknak és vendégeknek alkalmi és  
koktélruhák, elegáns felsők, szoknyák, nadrágok

elegáns DáviD 
öltönyök

MaxaTrade Kft.
Hegesztőgép és  
szerszáM

nagyobb helyen 
várjuk kedves régi és  

új vásárlóinkat!
Kaposvár, guba sándor u. 27. 
(a lakics Kft-vel szemben)
nyitva: Hétfő–péntek 8–12; 13–17  
tel/Fax:  +36-82/312-956 

+36-20/444-4345
email: maxatrade@gmail.com

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!

Kaposvár, Berzsenyi u. 2/c
Tel/Fax: 82/412-790  

www.fazonmunkaruha.hu 
Nyitva: H-P-ig: 800-1700-ig, Szo: 830-1200-ig

Munkaruhán kívül még:
Férfi - Női Cipők, Szandálok,  

Papucsok, Mellények,  
Pólók, Zoknik, Farmerok, 

Rövidnadrágok, Paplanok,  
Párnák Ágynemű Garnitúrák 

szakácskabátok  
és nadrágok

és annyi minden más...
Érvényes: 2015. 03.06-tól 03.31-ig

Női munka- 
köpenyek  

3.250,-Ft-tól

Acélbetétes  
bakancs AKCIÓ! 

5.500,-

Katonai surranó
AKCIÓ!  

16.300,-

Munkanadrág

3.990,-

Ft Ft

Ft

Kaposvár, Raktár u. 2.  Tel.: 82/526-111 • Fax: 82/526-112
e-mail: raktar@megapapir.hu • www.megapapir.hu

Húsvétra is  
rengeteg  

ötlettel várja  
Önt a

Határidônaplók  és falinaptárak  50% kedvezménnyel kaphatók!
Az akció 2015.03.06-tól a készlet erejéig.

Minõségi csempék, járólapok, akrylkádak, zuhanykabinok, 
csaptelepek, szaniter porcelántermékek,  

hazai, spanyol, olasz és német gyártóktól | 3D tervezés  
| Szaktanácsadás | Kaposváron házhoz szállítás!

Kaposvár, Baross G. u. 18. • Telefon: 06-82/427-427 
www.lagunafurdoszoba.hu • kaposlaguna@lagunafurdoszoba.hu

FüRdôSZoBASZAloN  
KAPoSvÁRoN!

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 2015. II. 1–28-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!

www.horizontbutor.com

Vigyázz, kész, rajt!    AKCIÓ INDUL!   

ISTRIA sarok
• nyitható • ágyneműtartós

SZTÁR kanapé
• nyitható • ágyneműtartós

ADRIA hullámrugós sarok
• nyitható • ágyneműtartós

VIVA extra rugós 
franciaágy

TO-390 szekrénysor LED világítással HKL-160 gardrób MDF frontos elemes konyha 
vastag munkalappal, moso-
gatóval, lábon álló

E-200 konyha munkalap-
pal, mosogatóval, lábon 
álló

139 900 Ft

109 900 Ft
59 900 Ft

79 900 Ft

139 900 Ft

79 900 Ft

134 900 Ft

99 900 Ft 54 500 Ft 69 900 Ft 129 900 Ft

74 900 Ft

59 600 Ft

123 800 Ft

Csak:
Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!

2015. II.1 - III.19-ig,

Minden AMi FA
eRdőMesTeR KFT. 

NYITVA TARTÁS

TEL.: 82/526-260

100x60cm (zöld épületben az Agip benzinkút előtt) 
Nyitva: H-P-ig: 7-17-ig, Szo: 8-12-ig Tel.: 82/526-260; 06-20/984-1038 

e-mail: postmaster@fatelep.t-online.huErdőmEstEr FacEntrum

fő kínálata az építő minőségű, fenyő fűrészáru.
a tulajdonos hozzáértésének és termékeink megbízhatóságának köszönhetően,  
partnereinknek mondhatunk, több felújítással és kivitelezéssel foglakozó céget.

az árukészletet, minden héten, a cégek és magánszemélyek igényei szerint megújítjuk.
nálunk személyesen körbenézhet, a válogatást is biztosítjuk!

telephelyünkön minden megtalálható, ami az építkezéshez ill.  
felújításhoz szükséges lehet: gerenda, palló, deszka, tetőléc,  

hajópadló, osB, tetőanyagok, fóliák, kötőelemek.
szolgáltatásaink: gyalulás, Bérszárítás,  

impregnálás, extra méretű faanyag gyártása 

TavaszindíTó akció  
a kapos-kapunál!
szekcionált és billenő garázskapuk  
különböző méretekben és színekben, 
valamint kapunyitó automatikák

kedvezményes  
áRakon kapHaTók!

kapos-kapu kfT.
kaposvár, Guba s. u. 12.
nyitva:  H-cs-ig: 8:00-16:30 

p: 8:00-16:00-ig
www.kaposkapu.hu  
Tel.: 82/512-070 Ak
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ÖLTÖNYÖK nadrágok,  
mellénygarnitúrák,  
ingek, kiegészítők  

széles választékban!
Díjtalan méretre  

készítés és igazítás!
Kaposvár, Teleki u. 20. Tel.: 06-70/601-1522 Nyitva: H–P-ig: 900-1700-ig, Szo: 900-1200-ig

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

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, szenna, 
sántos, szentbalázs, Taszár, baté, nagyberki, Kaposújlak, 

kaposmérő, Bárdudvarnok, kiskorpád, kaposfő, Hetes, juta, 
Kaposszerdahely, Várda, Mernye, zimány, Magyaratád,  

igal 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

Foglaljon idôpontot 2015-ös lakodalmára
2015-ben is megédesítjük lakodalmát:  

ingyenes csokiszökôkút! ingyenes menyasszonyi kocsi 
ingyenes appartman az ijfú párnak

- 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.

Villa-Curpad lakodalmasház kiskorpád
kiskorpád, szabadság tér 2. • www.villacurpad.hu • tel.: +36-70/323-6900 • info@villacurpad.hu

a kiss Villa-
Curpad étterem

kaposvár, rákóczi tér. 3.  
(A Borostyán Hotel alatt a színházzal szemben) 

www.villacurpad.hu  
információ: +36-70/323-6900

péntekenként 
élôzenéVel,  

megújult étlappal, 
Várjuk kedVes  
Vendégeinket!

szeretettel  
várjuk éttermünkben!

minden péntek-szombat-

vasárnap friss halászlé!

Hétköznapokon  

délben napi menü- 

ajánlattal várjuk önt!

Villanyszerelőket  
(alvállalkozót is) keresek  

Somogy megyei  
munkára, FAM vizsgával.  
Jelentkezni önéletrajzzal  

a Pécs 7614.  
Pf: 141-en lehet.  

MÛanyag nyílászárók áruháza 
Kaposvár, Raktár utca 23. 
Tel.: 06-70/626-9350 • 06-70/630-6829  
www.enablakom.hu •  info@enablakom.hu 

CSAK NÁluNK!
Szabvány méretű műanyag nyílászárók.

Nagykereskedelmi áron, 
magánszemélyeknek is!

CSAK MÁRCIuSBAN!
(Nem 5 ! Nem 6 légkamrás ! Nem újrahasznosított !)

7 légkamrás "A"kategóriás.
Kiváló építési termék díjas. Magyar termék!

BuKÓ-NyílÓ ABlAKoK KÉTSZÁRNyAS ABlAKoK 
BuKÓ-NyílÓ +  
BuKÓ-NyílÓ

Az akciók 2015. 03.06-tól 03.31-ig kizárólag a következő megyékre érvényesek, Baranya, Somogy, Tolna, Veszprém, Pest. A kedvezmények minden viszonteladó partnerünknél elérhetőek a kivágott kuponokkal!

BuKÓ ABlAKoK

BuKÓ-NyílÓ eRKÉlyAJTÓK

KÉTSZÁRNyAS eRKÉlyAJTÓ
88 x 58 cm  14.900 Ft 
118 x 58 cm 17.900 Ft

ÉS MÉG SoK MÉReT!

88 x 208 cm  32.400 Ft
88 x 238 cm  35.450 Ft

148 x 208 cm 60.300 Ft

42,5 x 58 cm  9.900 Ft 
55 x 55 cm  9.900 Ft 
58 x 58 cm  9.900 Ft 
88 x 58 cm  16.900 Ft 
88 x 88 cm  19.540 Ft 
88 x 118 cm  23.100 Ft 
98 x 98 cm  23.000 Ft 
118 x 58 cm  20.200 Ft
118 x 118 cm  27.300 Ft
118 x 148 cm  29.900 Ft

118 x 148 cm  44.000 Ft
148 x 118 cm  42.700 Ft
148 x 148 cm  47.600 Ft
164 x 130 cm  46.800 Ft
188 x 140 cm  52.560 Ft
178 x 148 cm 52.630 Ft

MIÉRT ÉRNÉ Be KeveSeBBel  
HA NeM KeRül TöBBe?
Az egyedi méretre gyártott  
7 légkamrás ablakok  

30+10% extra kedvezménnyel 
7 légkamrás bejárati ajtóinkat felár nélkül, RoTo gombafejes zárral és 

pánikfunkciós zárbetéttel kínáljuk. A díszpanelek acélmerevítése 0 Ft

CÉGüNKNÉl A FelMÉRÉS ÉS  
AZ ÁRAJÁNlAT KÉSZíTÉS INGyeNeS.

Szabvány ablakokból 5-600 db van  
raktáron. Ha valamelyik méret  
ideiglenesen elfogyna, március  
végéig a megadott árakon  
megrendelheti, későbbi átvétellel is!

A házhozszállítást önköltségi áron végezzük.
Építtesse be ablakait velünk és  
5 év garanciát adunk.  
A beépítéshez professzionális  
SoudAl termékeket használunk.

SoudAl professionális  
kézi hab kupon!

Műanyag párkány 
kupon!

Minden ami a beépítéshez kell 

1 HelyeN, 
beépítő csavarok,  

szegőlécek speciális szilikonok,

RedőNy, SZúNyoGHÁlÓ 
ÁRNyÉKolÁSTeCHNIKA.

Résszellőztetős
ablakokhoz is 

Ablak kilincs kupon!

1800 Ft
1490 Ft

vásárlónként 5 db!

199 Ft
vásárlónként 10 db!

uv stabil külső és belső párkány  
(fehér színben)

20%  
kedvezmény!  

Hőszigetelő-rendszer akció!
Még tavalyi árakon!

  vakolattal
- 5 cm-es rendszer 1499 ft/m2-től
- 7 cm-es rendszer 1599 ft/m2-től
- 10 cm-es rendszer 1999 ft/m2-től

ingyenes kiszállítás és állványzat biztosítása!
tel.: 74/675-530  Akció: 2015.03.06-03.31-ig

Társas és egyéni  
vállalkozók teljeskörű 

könyveléséT vállalom.
Jelige: megbízhatóság!
Tel.: 0630/366-3516  
milbacher ediT
www.milbacheredit.webnode.hu • milbachere@t-email.hu

NR KeRtészet
Dísznövény és Faiskola
Kaposfő, Kossuth út 3/A (A körforgalomtól 350 m-re)
Tel.: 06-30/628-4877 E-mail: info@nrkerteszet.hu
www.nrkerteszet.hu

tavaszi készülődés!
szerezze be gyümölcsfáját nálunk!  

március közepétől nagy  
választékBan kaphatók!
/növények érkezéséről érdeklődjön kertészetünkben/



TOTYA  
kAzánOk 
98.000 Ft-tól!

3 év gyári garanciával!

lapradiátorok akár 
50% kedvezMénnyel!
komplett fűtésrendszerek nyomott  
árakon akár kamatmentes hItelre,  

kedvező szállítással

tel.: 74/570-064 • 0620/947-5970 
www.kazandepo.hu • Akció: 2015.03.01-03.31-ig

Bontás nélküli felújítása színes, mintás,  
bitumenes lemezzel, 12 év garancia.

Lapostető szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.

P a l a t E t ő k
bodÓ gábor

www.palatetok.hu
www.facebook.com/palatetok

06-30/2277-082

akácfa, ill. vegyesfa 
(tölgy, bükk, gyertyán)  

aprítva, kályhakészen! 
még tavalyi árakon! vegye meg már most!

kiszállítás korrekt áron, saját autónkkal, akár vidékre is! 

 tel.: 30/735-7695

tûzifa

olcsó
Darabolt nyár szélDeszka  

kályhakészen kapható!

keményfa  

fûrészpor kapható!

akció!

az akció 2015. 03.06-tól visszavonásig tart.

aMsz-2014 „a megváltozott munkaképességű személyek 
munkába helyezését elősegítő alternatív  

munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása”  
komplex munkaerő-piaci szolgáltatás program

INGYENES MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁST NYÚJT  
MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ ÜGYFELEK RÉSZÉRE
szakképzett munkatársaink segítenek Önnek a munkáltatóval való találkozásban,  

tesztírásban, valamint a munkára való felkészülésben, részvételben.

irodáink:  7400 kaposvár, Petőfi tér 4. i/7.  
   Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök: 8.00-12.00 
8700 Marcali, rákóczi u. 2. • telefonszám: 06/70-967-6969 
   Ügyfélfogadás: hétfő, kedd: 8.30-13.00 • 
7500 nagyatád, Hunyadi u. 8/a. • telefonszám: 06/70-967-6953 
   Ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-14.00 
8719 Böhönye, Fő u. 47. • telefonszám: 06/70-967-6969

Programunkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásából, a Zala Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központ 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

BÁdoGoS SZAKüZleT
Az ön Csatornázási 

 gondjainak megoldója

úJdoNSÁGoK!
MeGúJulT üZleTüNKBeN KIBővülT  

ÁRuKÉSZleTTel vÁRJuK!
Hamarosan:

- színes aluminium csatornák széles választékban,
- horganyzott csatornák többféle méretben.

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

...szerelvény, ami  
a bútorhoz kell...

• LED világítás, kivetőpántok, görgők
• Konyhai- gardrób rácsok- kosarak
• Tolóajtó vasalatok, vízvetők
• Alukeretes ajtók méretre gyártása
• MDF ajtófrontok

7400 Kaposvár,  
Dombóvári u. 3.

H-P-ig: 8:00-16:00-ig
Tel.: 06-70/626-8488

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

Nyitva: H-P: 7.30-17.00 • Szombat: 9:00-12:00-ig • Akció március 6-tól a készlet erejéig.

cSAvAR
SzeRSzáM
cSAPágy
SzAKüzleT

ÁCSoK, ASZTAloSoK, BARKÁCSolÓK!
vASAlAToK, oSZloPTARTÓK SAJÁT IMPoRTBÓl  
a lEgjobb áron, nagy választékban!  
Somogy megye legnagyobb CSAvAR-SZeRSZÁM 
CSAPÁGy ÁRuHÁZA közel 500 négyzetméteren

kötőelem-kéziszerszám-zár-vasalat, hegesztési anyagok csiszolás-és 
forgácsolástechnika, kisgép, kerti szerszám, vegyi anyagok

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

PIZZA 
AKCIÓ!

Akcióink megtalálhatóak:   
 Turul Étterem és Panzió

780 Ft/db-tól!
2015. január 23-március 31-ig!

Rendelésfelvétel:  
82/417-014 • 82/510-747
A kiszállítás Kaposváron 

belül ingyenes! 

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

 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 2015. március 6-tól  

a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget nem vállalunk.

KAPoSvÁR 
Attila sarok étkező 

158x118 cm

Fotelágy 190x80 cm 
fekvőfelület 

41.900 Ft

26.900 Ft

108.900 FtViktória szekrénysor 320 cm

48.900 Ft-tól

Frida gardrób  
120, 160, 200 cm

Desing fotel

Sámli 
(közepes) 

34.900 Ft2.490 Ft

Utólagos  
falszigetelés
egyszerű néMet FalFűrészeléses 

tecHnológiával
vizes, dohos, salétromos családi házak,  

középületek utólagos vízszigetelése
Rafaisz Kft.

+36-30/476-7283, +36-75/333-744
Pusztahencse, Pozsonyi u. 88.

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

elfogadunk!

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!

Reál használtRuha
Friss tAvAszi áruKészlEttEl várjuK ÖnÖKEt!



HobbYkertészek boltja
kaposvár, Árpád u. 21. • Nyitva: H-P.: 8-17 • szo.: 8-12

Legyen okos, takarékoskodjon!
Vetőmag és nöVényVédőszer  

nagyker márkaboltja!

Új! Ingyenes parkolás, az Új magánparkolónkban, az udVarban és a mellékutcákban! a négysáVos Út mentén, a VIrág utcaI kereszteződésnél! InfoVonal: 06/20/954-2739 • www.petIkert.hu

továbbá: „purina” tápok, virágföldek, szervestrágyák, borászati kiegészítők, vakondriasztók,  
agrofóliák, kaspók-balkonládák… ez kIhagyhatatlan!  NYest csaPda: 6900 Ft!

leMosÓPerMetek: .....................már 380 Ft-tól
(Agrokén, Vegesol, Rézkén…) 

GYoMIrtÓk: ...............................már 690 Ft-tól
(Glialka, Total, Stomp, Gyom-Stop…) 

VetÔMaGok: ................................ már 99 Ft-tól
(Agrosel, Zki, Kertimag, Royal…)

MÛtrÁGYÁk:  Pétisó ..................már 825 Ft-tól
(5kg, 10kg, 50 kg)

FÛMaGok: ..................................már 490 Ft-tól
(0,5kg, 1kg, 5kg, 10kg, 20kg)

roVarÖlÔszerek: .....................már 165 Ft-tól
(Mospilan, Decis, Karate…)

tÁPoldatok, loMbtrÁGYÁk: ....már 355 Ft-tól
GoMbaÖlÔszerek: ....................már 160 Ft-tól

(Miltox, Dithane, Curzate…)
kertészetI eszkÖzÖk: ...............már 145 Ft-tól

(kapák, ásók, fûrész, ágvágók…)
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megÚjult üzletünkben, kIbőVített áruVálasztékkal Várjuk!

gLiaLka 
sztar 1l

2990 ft

Új!

koVácsoltVas 

metszőolló 

akcIó! 

870 ft/dbborsó akcIó!

kelvedon csodája  

rajnai törpe  

150 ft/250g/cs 
(0,6 ft/g)

talaj-  

fertőtlenítő 

akcIó:

force 0,5 kg 

1850 ft 
(3700 ft/kg)

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! 

Tavaszi áreső a Bakony BúTornál!

új szekrénysor 420 cm  BevezeTő ár:  189.900 Ft  

Bayer 3-1-1  
186.000 Ft  -10%  167.400 Ft    

(12 hó/16.740 Ft)
k-160 fakaros 99.900 Ft  -10% 
89.910 Ft   (12 hó/8.991 Ft) Panama sarok 

129.900 Ft -25%  
97.425 Ft   

 (12 hó/9.742 Ft)

Dorina konyha   
146.100 Ft

139.900 Ft   
 (12 hó/13.990 Ft)

corner
gastro

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

Kaposvár, Bajcsy-Zs. u 2.  
Tel.: 82/526-326  
info@corneretterem.hu 
www.corneretterem.hu 
az ajánlat 2015. 03.01-től visszavonásig.

Féláras  
akcióink!
corner étterem

jót enni,  
jót inni egy  
jó helyen!

ahol a  
szenvedély,  
az alázat és  

a minőség  
találkozik!

HétFő, akkor a  

hungarikumoké és  

tradícióé a főszerep.  

Ezen a napon a magyaros  

ételspecialitásokat kínáljuk  

50%-os kedvezménnyel.

Halak, vadak s mi jó falat, szem-

szájnak ingere,  

ha ezen ételeinkre fáj a foga,  

kedden Féláron  
megkóstolhatja!

Ha szerdán éhezik meg,  

ne üljön otthon hiába, mert 

nálunk repül a páva, a  

pulyka, kacsa, csirke, liba  

ételeink kerülnek 50%-os 

áron az asztalára!

csütörtökön pedig a 

négylábúak, patások a legelők, 

a puszták és istállók lakói  

(borjú, sertés, marha, bárány) 

varázslatos ízvilága keríti Önt 

hatalmába Féláron!

március 20-ig

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 2015 március 6. - 2015 március 31.

RÓnA BALAnce

hÓdFARKú RApido

RÓnA egyenesVÁgÁsú hoRToBÁgy

creaton Tetőcserép legnagyobb 
választékban a Kapos-épkernél!

KapoS-épKer

5 cm 695 Ft/m2

7 cm 973 Ft/m2

8 cm 1112 Ft/m2

10 cm  1390 Ft/m2

TAVALyi ÁRon  
RAKTÁR- 

KészLeTRőL! 

KapoS-épKerK a p o S v á r

1995

20 év

hoMLoKzATi  
hungARoceLL 

RendKíVüL  
oLcsÓ ÁRon!

Jogosítvány gyorsan, 
kedvező áron,  
eredMényesen!

Újdonság: Elméleti  
E-learning képzéssel!

www.citromsuli.hu

Kaposvár, Petőfi tér 4.  
a buszpályaudvarnál.  

(okév 03-0033-04)  tel: 82/511-000

Március 16-án  
Esti 

Április 10-én  
hétvégi

tanfolyaM indul!

könyVelés, tanácsadás. 
egyénI Vállakozó, őstermelő, 

gazdaságI társaság,  
cIVIl szerVezetek részére.  

tel.: 20/250-7545 • 20/351-9207 németh géza ev.

www.tacdog.hu
tacdog33@gmail.com

Prémium és  
Szuperprémium tápok  

kedvezô áron!

7400 Kaposvár, Füredi úti 
körforgalom, 4.sz. kijárat

kutyapanzió:
kis- és nagytestű kutyák részére

bejelentkezés: Schwendtnerné Pál Krisztina 
+36-30/754-5884

képzés:
egyéni oktatás házhoz járással is

viselkedésproblémás kutyák szocializációja 
bentlakásos képzés

bejelentkezés: Skrek Roland +36-70/934-3230
felszerelések:

VilágSzeRte eliSmeRt máRKáK: 
 felszerelések és ruházat, 

 nyakörvek,  játékok,  
 professzionális kutyás ruházat

Allergiás és  
érzékeny kutyák  

részére gabonamentes 
tápok rendelhetők!

Akció: 2015 március 6 -tól a készlet erejéig. 


