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tesztvezetes.skoda.hu

MINDEN TESZTÚT 
KEDVEZMÉNYEKHEZ VEZET.
MINDEN TESZTÚT 
KEDVEZMÉNYEKHEZ VEZET.

facebook.com/KargMobil

Karg Mobil Kft. 
7400 Kaposvár, Árpád u. 37-39. 
+36 82 529-580 
karg@kargmobil.hu 
www.kargmobil.hu
 

facebook.com/skodamagyarorszag

Minden ŠKODA modell tele van okos és praktikus megoldásokkal. Amikor beül, 
máris meglepetést okoz Amikor elindul, jön a következő rácsodálkozás: a kor
szerű motorok újfajta vezetési élményt nyújtanak. Ha mindezt tesztvezetés 
közben teszi, újabb meglepetések érik: a tesztút során akár 300 000 forint extra 
kedvezményt is összegyűjthet! Jelentkezzen tesztvezetésre, és az út során gyűjt
se össze az összes kedvezményt! ŠKODA Teszthónap. Meglepetés minden út.

www.skoda.hu

ŠKODA Rapid Spaceback kombinált átlagfogyasztás: 3,8–5,8 l/100 km, CO2kibocsátás: 99–134 g/km.

A ŠKODA Teszthónapok 2015. június 30ig tartanak, és a Fabia, Fabia Combi, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Octavia 
Combi, Yeti, Yeti Outdoor modellekre érvényes. Tesztvezetésre regisztráljon a tesztvezetes.skoda.hu honlapon, ahol a 
részletes feltételeket és a résztvevő márkakereskedések listáját is megtalálja. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, 
kötelezettségvállalást nem jelent. A képen látható autó illusztráció. Az üzemanyagfogyasztási és CO2kibocsátási értékek 
az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. Ezek az értékek 
összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemanyagfogyasztását.

A tesztvezetők között egy darab 50%-os autóvásárlási 
kedvezménykupont is kisorsolunk!

Ballagási ajándék?
Megoldjuk!

egyes aranyékszerek 

20%
minden Swarovsky 

kristályos ékszer

50%
kedvezménnyel kapható!

Belvárosi  
Ékszerüzlet

Kaposvár, Fõ u. 7. (Európa park) 
Tel.: 82/320-573 

2015. április 24-május 2-ig, ill a készlet erejéig.

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

Kaposmérő, Rákóczi u. 9. • www.kassaifogado.hu
 +36 82 686 400 • kassai.fogado@gmail.com

Étlapunkon megtalálhatóak a hagyományos, 

családi ételek, amelyeket modern, házias 

konyhai technológiával készítünk, kizárólag 

természetes alapanyagokból. Ezen ételeket 

hagyományőrző csárdajellegnek megfelelően 

szervírozzuk és házi szörpökkel  

(bodza, málna, eper és áfonya ízben) kínáljuk. 

Ballagás, esküvő, céges és  

családi rendezvények 

színvonalas lebonyolítását vállaljuk,  

csomagajánlatainkról érdeklődjön, 

szívesen állunk rendelkezésére.

Kassai Fogadó

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. III. 1–31-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!

HATALMAS LEÁRAZÁSOK, SZUPER AKCIÓK!

www.horizontbutor.com

ISTRIA sarok
• nyitható • ágyneműtartós

SOFT extra rugós sarok
• nyitható • ágyneműtartós

VIVA extra rugós 
franciaágy

TO-390 szekrénysor LED világítással FRI-120 gardrób MDF frontos elemes konyha 
vastag munkalappal, moso-
gatóval, lábon álló

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

139 900 Ft

119 900 Ft
79 900 Ft

159 900 Ft

79 900 Ft

134 900 Ft

99 900 Ft 72 900 Ft 139 900 Ft

74 900 Ft

45 800 Ft

123 800 Ft

Csak:
Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!

LAGUNA „U” sarok extra rugós
• nyitható • ágyneműtartós

168 000 Ft

IV. 1-30 -ig

Füredi 
erdőmester

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.hu

ErdőmEstEr FacEntrum

wpc terasz-
burkolatok

Havas kék
arany bézs

lambériák, hajópadlók,  
íves faházprofil széles 

választékban!

kültéri  
lazúrok,

teraszolajok

vörösfenyő  
teraszburkolatok 

21x145x4000

Kata-Vita-Tár Kézmûves  
Magyar Termékek Boltja
Kaposvár, Dózsa Gy. u. 5. (A Mozivilág mellett)

Egyedi, igényes ajándékot szeretne választani?
Megkóstolna különleges magyar ízeket?

Tel.: 06-20/534-4663 • Nyitva: H-P-ig: 9:00-13:30 és 15:00-17:30 • Szo: 10:00-15:00

Kiváló minőségű magyar áru,  
megbízható forrásból!

győződjön meg róla személyesen!

Anyák nApi Akció:

10% kedvezmény  
mindenre!

• Kézműves lekvárok, fűszerek, ízesített mézek
• Különleges kézműves csokoládék, alkoholos csokoládék, cukorkák

• Kézműves borok, eperborok, pálinkák
• Natúr szappanok, ajándék, -és dekorációs tárgyak

EgyrE bővülő KíNálat!

április 25-május 2-ig!

Kövess minKet  

facebooK-on is! 

www.facebook.com/ 

szechenyietterem.kaposvar

Kaposvár, széchenyi tér 

tel.: 82/510-088  

+36-30/387-9340

Rendelje  
meg ebédjét

Május 4-tôl házhoz,  
vagy Munkahelyére  
szállítjuk Menüjét
Rendelésfelvétel: Hétköznapokon reggel 6:00-tól 10:00-ig várjuk. 

tel.: 82/510-088 • +36-30/387-9340  
a heti menüajánlatot a facebook oldalunkon találja.

www.facebook.com/szechenyietterem.kaposvar
Rendelését akár 1 hétre elôre is leadhatja rendelését  

6:00-tól 14:00 óráig. aznapi rendelését 10:00 óráig fogadjuk el.



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!

ÜVegező MűHelY

Hőszigetelő-rendszer akció!
Még tavalyi árakon!
nemes 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: 2015.04.24-05.31-ig

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: 2015.04.24-05.31-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

Feladatok: online megjelenési lehetőségek (Google hirdetések, weboldal optimalizálás)
személyre szabott honlapok értékesítése.

Elvárások: tárgyalóképes kommunikáció, mobilitás (vidéken saját gépjármű),
online marketing alapismeretek.

Amit kínálunk: Választható fizetési konstrukciók (fix+jutalék vagy csak jutalék),
tablet gép + mobilinternet.

Karrier lehetőség: 6 hónap sikeres értékesítés esetén értékesítési csoportvezetői
karrierprogram vagy Magyarországon vagy az FCR Media valamelyik európai leányvállalatánál.

Állást keres? Úgy érzi, hogy az internetes megoldásoké a jövő?
A Google a legfontosabb kereső oldal Magyarországon?
Ha Ön is így gondolkozik, akkor jelentkezzen hozzánk!

Az MTT MEDIA Kft.
értékesítő/médiatanácsadó
munkatársakat keres!

Küldje el önéletrajzát: a karrier1@mtt.hu e-mail címre!

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,  
Kaposújlak, Kaposmérő, Kutas, Böhönye, Kadarkút,  

Marcali (családi házak), Osztopán, Somogyjád, Somogyvámos, 
Somogyvárterületén 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

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

NaPi meNü  
kiszállítás csomagolási  
díjjal együtt 750 Ft!

KÉszÉTeleK, 
FrisseNsülTeK 
KiszállíTása!
rendezvények,  
családi események,  
érettségi találkozók,  
esküvők (40 főig) 
lebonyolítását vállajuk!

Készül új, fedett taraszunk,  
figyelje hirdetésünket!

Kaposvár, Kanizsai u. 43.  
Tel/fax: 82/412-630 

CsaK bizTos forrásból!!!

Új, és Új csomagolássérült konyhai gépek, készletről, és rendelésre.
Nyitva: H-P: 9-17:30 szo: 9-12 • www.hegedesign.hu • info@hegedesign.hu
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MaGYar 
forGalMazóKTól

       akár  

4 év  
MaGYar  

GaraNCia!

egyedi  
igények 
alapján  
rendelhetők,  
kölcsönözhetők!

Milady

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

Kaposvár, Petőfi tér 4. 
A volt sZtK  épületében  1. em. 1. ajtó

Esküvői 
Ruha- 
kölcsönző és 
Készítő  
Szalon

Reklám,  
  pont neked!

www.kaposvarireklam.hu

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

KARÁDI HOLLAND BÚTORBOLT
Karád, Alkotmány u. 1. Tel./Fax: 84/570-033  

Nyitva tartás: Szerda: 10-17 h  
Csütörtök: 15-20 h • Péntek: 10-17 h • Szombat: 10-17 h 

e-mail: b.torm@freemail.hu • web: www.inoa.hu

A
 k

ép
ek

 il
lu

sz
tr

ác
ió

k.

Új kamion  

áru érkezik!

Új kamion  áru érkezik!



>>>>>> Programok SasrEten <<<<<<
solymászbemutató  •  lovaglás, lovaskocsizás  •  kézműves játszóház 

tanösvényi szakvezetés  •  gyermekjátékok   •  veterán autók felvonulása
íjászat  •  légpuskalövészet  •   kézműves kirakodó vásár

Hangoló zenés gyermekszínház (14.00 órakor)  •  tombolasorsolás

>>>>>> Programok SasrEten <<<<<<

MENETREND
Indulás Almamellékről: 

8.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30Indulás Sasrétről: 

9.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 18.00

››› A menetjegy maximum 2 utazásra vehető igénybe. 
››› A megváltott jegyek tombolasorsoláson vesznek részt. 
››› Felnőtt jegy: 700 Ft, gyermek/nyugdíjas jegy: 400 Ft

www.mecsekerdo.hu

könyvelés, 
tanácsadás. 

egyéni  
vállakozó, 
őstermelő,  
gazdasági  

táRsaság, civil  
szeRvezetek  

RészéRe. 
tel.: 20/250-7545  

20/351-9207  
németh géza ev.

Bomba 
Ár!

AnyukÁk, kismAmÁk Figyelem!
Jó minőségű pelenka  

minden babának egyenesen  
a pelenka nagykertől.

Bugyi Pelenka 100 dB-os   
Maxi /9-15 kg/.......3.500 Ft  •  Junior /12-18 kg/.......3.500 Ft 

gazdaságos  
nadrágPelenka  

100 dB-os   
Mini /3-5 kg/ .......................3.950 Ft 
Midi /4-10 kg/ ....................3.950 Ft 
Maxi /9-18 kg/ ...................4.180 Ft 
Junior /15-25 kg/ ..............4.300 Ft 
JuniorXL /30-kg ig/ ..........4.400 Ft 

Áraink forintban értendőek,  
és tartalmazzák az Áfát is!  

2015.04.24-től visszavonásig.   

gazdaságos  
nadrágPelenka 

28 dB-os   
Mini /3-5 kg/ .......................1.280 Ft 
Midi /4-10 kg/ ....................1.280 Ft 
Maxi /9-18 kg/ ...................1.320 Ft 
Junior /15-25 kg/ ..............1.360 Ft 

FLEXICO Kft. • Kiss Emil, Kiss Bálint • Tel.: +36 30/285 66 64  
https://www.facebook.com/pelenka.szallitas • e-mail: pelenka.kaposvar@gmail.com

Berni 50 dB-os    
nadrágPelenka 

Mini /3-5 kg/ 2.360 Ft 
Midi /4-10 kg/ 2.820 Ft 
Maxi /9-18 kg/ 2.820 Ft 
Junior /15-25 kg/ 40 db-os 2.360 Ft 

koraszülött Pelenka  
0-2 kg 32 db-os  .................1.400 Ft 
Újszülött Pelenka  
2-4 kg 32 db-os  .................1.200 Ft 
PoPsitörlő 72 db-os  260 Ft 

Pelenka HázHozszállítás!kaPosváron és  10km-es körzetéBen!(Min. 80 db vásárlása esetén) • 

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

Akciós termékeink:
• Fogasok  ................... 255 Ft-tól
• Mosogató tálca: ....7600 Ft-tól
• Fogantyúk: ............... 180 Ft-tól
• Led szalagok: ......... 1050 Ft-tól/méter
• Bútor lábak: ............... 65 Ft-tól
• Vállfatartó rúd: ........ 865 Ft/3 méter

7400 Kaposvár,  
dombóvári u. 3.

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

Az akció 2015. április 24-től visszavonásig tart.

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

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!

• fényfüggöny 
• bútorszövet 
• sötétítô 
•  dekor anyag  

érkezett.
Véganyagok,  
kifutó és készre 
varrt függöny  

30%

Újdonság A 

Reál HasználtRuHában:

kedvezménnyel  
kapható.

április 10-30-ig

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

olcsóDarabolt nyár szélDeszka  kályhakészen kapható!

keményfa  fûrészpor kapható!

az akció 2015. 04.24-tôl visszavonásig tart.

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

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 • Április 24-től 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

oszloptartók  

már 650 ft-tól 
nagy  

választékban!

 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. április 24-től  

a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget nem vállalunk.

kaposvÁr 
Fanni ágyazható  
gyerek kanapé

Disco kanapé  
140x190 cm-es 

Era sarok 1 karfás
140x200cm-es 

fekvőfelület

Pille kanapé  
140x190 cm-es

Davos kanapé hullám-
rugós 138x197 cm

Körbetámlás  
gyerek heverő37.900 Ft

69.900 Ft

53.900 Ft

59.900 Ft

88.800 Ft

29.900 Ft

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

Május 4-én esti,
május 22-én  

hétvégi,
június 15-én 

délelôtti intenzív 
tanfolyaM indul!



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

Vetőmag és nöVényVédőszer  
nagykeR máRkaboltja! 

legyen okos, takaRékoskodjon!

Ingyenes parkolás az új magánparkolóban, az udVarban és a mellékutcákban! a négysáVos(61-es út mentén, a VIrág utcaI kereszteződésnél! infovonal: 06/20/954-2739 • www.petikeRt.hu

órIásI Választékban Vetőmagok, műtrágyák, fűmagok, kertészetI eszközök, permetezők, VIrágföldek, purIna tápok, agrofólIák…
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kwizda  
ajándék!
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virághagyma 
ajándék!

RovARölôszeRek
Mospilan 4 g

520 ft  (1g/130Ft)  

GoMbAölôszeRek
Dithane 250 g

950 ft  (1g/3,8Ft)  

FûMAGok 
szárazságtûrô

1 kg 1150 ft

vAkonDRiAsztók
bros karbid 0,5 kg
990 ft (1kg/1980Ft)

Pétisó 10 kg
1500 ft (1kg/150Ft)

GAzDAkukoRicA
1 kg 1250 ft

Pálma és zöldnövény föld 20 l 490 ft (24,50Ft/l)

strauss benzines fûnyíró 29.900 ft 

kaposvár, nagyszeben u. 2. tel: +36-30/328-3400  
nyitva: k-p 9-17, szo 9-13. • www.notaris.hu

ÁllatGyóGyÁszati  
termékek,  

ÁllateleDelek és 
felszerelések

HaszonÁllat  
GyóGyszerek 

keDvező Áron!

GalambÁszok és 
maDarÁszok 
szakÜzlete www.notaris.hu, +36303283400

Oster   bútoráruház

Kaposvár, dombóvári u. 3. Nyitva tartás: H-P-ig 9:00-17:00-ig, 
szo: 9:00-12:00-ig • tel: 06-70/604-8088 • 06-30/216-8615

A nAgy érdeklődésre  
vAló tekintettel, május  

végéig meghosszAbbítjuk
boltkiürítési AkciónkAt!

Új bÚtorok Akár

30-40-50%
kedvezményel!

bÚtorAi bizományos  
értékesítését is vállAljuk!

2015. április 24-május 30-ig! A képek illusztrációk.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

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 április 24. - 2015 május 30-ig.

Kapos-épKer Miért rendelné Meg Máshol, 
ha nálunK azonnal viheti!

tetőcserép
egész évBen
Folyamatos 
akcióBan 
raktár- 
készletről!

hőszigetelő rendszer 
színkeveréssel együtt 
vakolat és festék
Lábazati műgyantás vakolat  
színkeverése  azonnal

Kapos-épKerK a p o s v á r

1995

20 év Betonozási munkákhoz:  
Sóder, Cement, betonacél, hegesztett hálók szállítással együtt  
(Térkövezéshez kőzuzalékok többfajta méretben szállítással együtt)

Falazási és vakolási munkákhoz:  
Homok, oltott mész, cement szállítással együtt

zsaluelemek 15-20-25-30-40 cm szélességben

oszlopzsaluk 20x20 • 25x25 • 30x30 • 40x40 cm

kerámia áthidalók 100 cm től- 325 cm hosszuságig

tetőtéri kibúvók  
és ablakok  

többféle méretben

Fürészárú nagy 
mennyiségben: 

Tetőléc Deszka • Stáfli  
Padló • Gerenda • szarufák 

 bitumenes  
hullámlemez  

Vörös • barna  
• zöld szinben

kéményrendszer 
schiedel sih

Bitumenes zsindelyek 
vörös • zöld • barna• szürke 

vadháló fonott  
160 cm x 50 m 19900 Ft /tekercs

vadháló ponthegesztett  
150 cm x 50 m 13500 Ft/tekercs

eternit hullámpala azbesztmentes 
110 x 160 cm magyar hullámú 2990 Ft/db
110 x 250 cm magyar hullámú 4800 Ft/db
113 x 175 cm ukrán hullámú  3200 Ft/db


