Kata-Vita-Tár
Kézmûves

Tetőfelújítás cserepeslemezzel!
Erdőmester Kft.

Magyar
Termékek Boltja

wpc teraszburkolatok

Kaposvár, Dózsa Gy. u. 5.
(A Mozivilág mellett)

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

ÚJDONSÁG!

VEGA CSEREPESLEMEZ
0,45-0,5-ös lemezvastagság
barna és pirosas barna színben

1.850 Ft/m

2

Havas kék

4,5 kg/nm

2015.05.22-tól 06.05-ig, az ár bruttó ár.

Kiváló minőségű magyar áru,
megbízható forrásból!

vörösfenyő

Győződjön meg róla személyesen!
• Kézműves lekvárok, fűszerek, ízesített mézek
• Különleges kézműves csokoládék,
alkoholos csokoládék, cukorkák
• Kézműves borok, eperborok, pálinkák
• Natúr szappanok, ajándék,
-és dekorációs tárgyak

Arany bézs

teraszburkolatok
21x145x4000

Kültéri Lambériák, hajópadlók,
lazúrok, íves faházprofil széles
teraszolajok
választékban!

Egyre bővülő kínálat!

(zöld épületben az Agip benzinkút előtt)

100x60cm

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

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

Júlia Divat
A J Á N L A T A

Elegáns DÁVID
öltönyök

Megújult tavaszi
árukészlettel
fiatalos, udvarias
kiszolgálással várjuk
kedves Vásárlóinkat!
Örömanyáknak és
vendégeknek alkalmi
és koktélruhák,
elegáns felsők,
szoknyák, nadrágok
Kaposvár, Teleki u. 11.
Nyitva: H-P: 9-17.30-ig,
Szo: 9-12.30-ig
Tel.: 06/30/209-5120

TEL.: 82/526-260

k a p o s v á r i

2015. május 22.

x. évfolyam 9. szám IdÕszaki Információs kiadvány

TOTYA
kazánok
98.000 Ft-tól!

Farm SHOP Állateledel bolt

Jöjjön be hozzánk, érdemes!

A kupon felmutatója

3 év gyári garanciával!

Egész évben
5% kedvezményt
kap

Lapradiátorok akár

50 % kedvezménnyel!

DORKER

Komplett fűtésrendszerek nyomott
árakon akár kamatmentes hitelre,
kedvező szállítással

Meghí

vó

www.kazandepo.hu • Akció: 2015.05.22-06.30-ig

Szeretettel meghívjuk Önt a Dorker Kft. Kaposvári
telephelyének immáron hagyományosan megrendezett

nyílt napjára.

Nyílt napunkon megismerheti a Dorker Kft. által
forgalmazott gépeket, alkatrészeket, újdonságokat.

Megnézheti és kipróbálhatja
az idei pályázatokban
beszerezhető gépek széles választékát!

Vásároljon készletről! Kedvező árakkal,
ﬁnanszírozási ajánlatokkal várjuk!
Kérje akciós ajánlatainkat!

megrendelt alkatrészekre azon partnereinknek, akik június 9-ig visszajelzik
részvételi szándékukat az alábbi elérhetőségeink valamelyikén:

Tel: +36-30/920-2268 • e-mail: szeredaij@dorker.hu

Csak biztos forrásból!!!

Agrofarm
410 G

Egyedi bútorg

yártás

50 év

MAGYAR
Deutz-Fahr, Pronar,
FORGALMAZÓKTÓL
kardánok,
tapAKSAN
asztala
akárMTZ alkatrészek,
tával.
HIDROSILA hidraulika, munkahengerek,
vezértömbök, Würth rezsianyagok

• 88 LE
• Gazdaságos
kompakt
osztály

Időpont: 2015. június. 12. 10.00 óra

Helyszín: K
 aposvár, Füredi út 153. (volt Opel szalon)
Agro EcoPower traktor teljesítmény
mérés ezen a napon díjmentes!
Ezen a napon 12% kedvezményt biztosítunk az aznap megvásárolt és

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

4 év

magyar
garancia!
Alkatrész üzlet: Kaposvár, Füredi u. 153. Tel.: +36-82/510-972 Fax: +36-82/510-973
Szeredai Jenő értékesítési vezető: +36-30/920-2268, Szerviz: Szabó István +36-30/960-1332 Vida Tamás +36-30/421-1857

Szakavatott kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre
szakmai kérdésekben. Ezen kívül szakemberektől tájékozódhat
az aktuális pályázati- és finanszírozási lehetőségekről.

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

A rendezvényen vendégeinket frissítővel és ebéddel várjuk!

Vigyázz, kész, rajt!
AT-330 szekrénysor LED világítással

FRI-120 gardrób

AKCIÓ INDUL!
MDF frontos elemes konyha
vastag munkalappal, mosogatóval, lábon álló

Ft
139 900

123 800 Ft

E-200 konyha munkalappal, mosogatóval, lábon
álló

Ft
79 900

74 900 Ft

119 900 Ft

ISTRIA sarok
• nyitható • ágyneműtartós

45 800 Ft

TOLEDO rugós
franciaágy

fürdôszobaszalon Kaposváron!

Zuhanykabin
90x90 cm
öntöttmárvány
tálcával

107.900 Ft

Csak:
Ft
124 600

Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!

FLO sarok extra rugós
• nyitható • ágyneműtartós

FERO rugós sarok
• nyitható • ágyneműtartós

Ft
119 900
99 900 Ft

61 800 Ft

57 400 Ft

HORIZONT BÚTOR

139 900 Ft

Kaposvár, Rákóczi tér 9–11. Tel.: 82/414-476 Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!
Nyitva: H–P: 9–17.30, SZO: 8–12, V: Zárva
CETELEM hitelkárDombóvár, Kórház u. 7. Tel.: 74/460-023 A garantált minõség! tyát elfogadunk!
Nyitva: H–P: 9–17.30 SZO: 8–12. V: Zárva
Áraink 2015. V. 2–31-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek. A képek illusztráció jellegûek. Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

www.horizontbutor.com

85.900 Ft

Bútor akció!

1.290 Ft/25kg/zsák (51,60Ft/kg)

60 cm-es fürdőszobabútor
tükörrel 39.900 Ft

Adesital fagyálló

2.300 Ft/25 kg/zsák (92Ft/kg)
Ft
152 500
119 900 Ft

90x90 cm
+ ajándék
zuhanytálca,
zuhanycsaptelep

Ragasztó akció!
King Stone Flex

Ft
184 700

Áruhitel!

Tel.: 74/570-064 • 0620/947-5970

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 2015. 05.22-től 06.05-ig tart.

King Stone Superflex

2.990 Ft/25 kg/zsák (116Ft/kg)

50 cm-es fürdőszobabútor
tükörrel 35.900 Ft

AKCIÓ!
Logis 70
Focus 70
mosdócsap
mosdócsap
16.900 Ft 17.500 Ft
Click-Clock leeresztővel

Mintabútorok,
zuhanykabinok

20-30-40%
kedvezménnyel!

2015. május 22-június 30-ig

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

Napi menü

kiszállítás csomagolási
díjjal együtt 750 Ft!

Jogosítvány gyorsan,
kedvező áron,
eredményesen!

Nyári felfrissülés a Turulban!
Szuper fedett terasszal,
megújult nyári étlappal,
mediterrán ízekkel
várjuk kedves Vendégeinket!
Hűsítő kínálatunk:
Házi limonádé és
koktél parádé!

Pizza Akció!
minden kiszállított
PIZZA 850 Ft
Május 22-június 30-ig

Nyári

Törzsök Temetkezés

Temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatások teljeskörű ügyintézéssel!

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

• 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

Kapos-épker

1995

Kapos-Épk

Térkő vásár

Térkő széles választékban raktárkészletről.
Az egyszerűtől a színesen keresztül az exkluzív
térkövekig minden megtalálható.

kapo

Semmelrock City Top
karamell és őszilomb szín
most

svár

er

20 év

2690 Ft/m

2

őszilomb

Járdaszegélykő

szürke, piros, mogyoró színben

karamell

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 május 22- június 15-ig.

FESZ TIVÁL

Részletes program:

KAPOSVÁRI

tanfolyamaink:

2 hetes
délelôtti:
június 15; 29.
július 13.
augusztus 3.
Gasztro Börze
Kaposváron! 3 hetes esti:
Használt, jó állapotú,
június 22.
nagykonyhai gépek,
berendezések, eszközök
vására.
3 hetes esti:
Üvegpoharak, porcelánok
bolhapiaca!
július 27.
augusztus 17.
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.

• 6 égős-sütős ipari gáztűzhelyek
• fry-top rost sütőlapok (gázüzemű)
• 2X15 L-es gázüzemű fritőzök
• alépítményes étel melegentartó
pultok • saválló fagyasztók, hűtők
• ipari rozsdamentes munkaasztalok
• burgonyakoptató
• óriás palacsintasütők
• gyönyörű állapotú hűtő vitrinek,
látvány pultok • szeletelőgép
• egyetemes konyhai aprítógép
• húsdaráló (ipari)

elérhetőség: 30/248-2104

Újdonság: Elméleti
E-learning képzéssel!
www.citromsuli.hu

Kaposvár, Petőfi tér 4.
a buszpályaudvarnál.
(okév 03-0033-04)

Tel: 82/511-000

Üvegező műhely

Tetô Szakértô

Ingyenes üvegezés biztosítással
rendelkező ügyfeleink részére

Kaposvár, Jutai u. 28.
Tel: 82/320-949
Antik

190 Ft/db

Tel.: 06-30/8757-528

multirock

kőzetgyapot szigetelő lemez
2

2

2

3050 Ft/bála
Dekornád
(1,2x6 fm)
383 Ft/fm-től

kerítésfonat

somló trió térkő

(1,0x25 fm)
350 Ft/fm-től

8750

Térkő hasáb Térkő hullám
szürke
42,4 Ft/db

2300

Ft/tekercs-től

Ft/tekercs-től

Ft/sor-0,96m2

Kerítésoszlop
2,5 fm/db

szürke
60,6 Ft/db

1650
Ft/db

2120

2120

Ft/m2

Ft/m2

Tel.: 74/675-530

cseke@csekeepker.t-online.hu • www.csekeepitoanyag.hu

Kérje tájékoztatónkat:
06-20/2034-780
yinyangokt@gmail.com
www.kinaigyogymod.hu
Okt.eng.nytsz: 04-0083-06

„Zselic” éjszakai teljesítménytúrák
Időpont: 2015. május 30. – május 31. Helyszín: Zselic Tájvédelmi Körzet
Rajt – Cél: Simonfa Ady Endre u. 17. Meteor kulcsos turistaház

Túrák: „Zselic 10” Rajt: 21:00 óra Nevezési díj: 600,- Ft/fő
Útvonal: Simonfa – Nagy-hegy – Laska kereszt – Tótfalusi erdő – Erdészeti
kövesút – Irafai erdő – Nagy hegy – Simonfa
Túratáv: 11 km Szint: 180 m Szintidő: 3 óra MTSZ pont: -

Akció: 2015.05.22-06.30-ig

www.tacdog.hu

állateledel és felszerelések háztól házig!

„Zselic 20” Rajt: 21:00 óra Nevezési díj: 900,- Ft/fő
Útvonal: Simonfa – Cserénfa – Kaposgyarmat – Simonfa
Túratáv: 22 km Szint: 310 m Szintidő: 6 óra MTSZ pont: 39

7400 Kaposvár, Bláthy Ottó u. 29.
Tel.: +36-30/754-5884 • info@tacdog.hu

„Zselic 40” Rajt: 18:00 óra Nevezési díj: 1.200,- Ft/fő
Útvonal: Simonfa – Gálosfa – Terecseny – Antalszállás – Kertész-dűlő –
Lencsés – Ropolyi-tető – Herceg-domb – Kecskehát –Simonfa
Túratáv: 40 km Szint: 720 m Szintidő: 11 óra MTSZ pont: 74,5

felszerelések, kutyás sportruházat

MTSZ tagsági igazolvánnyal rendelkezőknek mindhárom táv esetén 100,- Ft kedvezmény
a nevezési díjból. Ajánlott térkép: Zselic turistatérkép Minden túrázó saját felelősségére indul.
A túra útvonalán a résztvevőket frissítő és egyéb meglepetés várja, a célban zsíros kenyér
és meleg tea. A távokat a teljesítők oklevelet és kitűző kapnak, a 40 km –es távot teljesítők
a 30 éves rendezési évfordulóra egyedi kitűzőt kapnak.

száraztápok, konzerveledelek és
jutalomfalatok széles választéka
KONG EXTEREME JÁTÉKOK akció május 31-ig!

Bankkártyás fizetési lehetőség! Az ajánlat 2015.05.22-től a készlet erejéig érvényes,
az ár az ÁFÁ-t tartalmazza. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A képek illusztrációk.

Megnyílt a Deseda-Kalanderdő

Nílus- elefántos francia
ágy rugós, 160x200 cm-es
fekvőfelület

Természetközeli élmények
a Deseda környékén

5.900 Ft

A SEFAG Zrt. Európai Uniós
pályázati forrás segítségével, közel 130 millió Ft-ból alakította ki
a Gombás-Desedai Parkerdő és
Arborétum területén legújabb turisztikai attrakcióját.
Szita Károly, Kaposvár Megyei
Jogú Város polgármester kiemelte, hogy „a SEFAG fontosnak
érezte azt hogy a kaposváriak jól
érezzék magukat ezen a környéken. Kaposvár fejlesztései során
az élelmiszeripar, gépipar és a
turizmus az amire a kaposváriak
letették voksukat. Ez a beruházás
szervesen illeszkedik a sorba, az
elképzeléseinket segíti. Felhívta a
figyelmet az iskolásokra, és arra,
hogy a megnyitó rövid ideje már

A hallgatók ajándékba
kapják a képen látható
demonstrációs eszközt!

postmaster@meteor1.t-online.hu • www.meteor-kaposvar.hu

ingyenes kiszállítás és állványzat biztosítása!

2300

A foglalkozásokat
Dr. Wang kínai
orvos tartja.

7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 118.
7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 16. II. emelet

1499 Ft/m2-től
1599 Ft/m2-től
1999 Ft/m2-től

- 5 cm-es rendszer
- 7 cm-es rendszer
- 10 cm-es rendszer

s
tónkkal

saját au

• akupunktúra (tűszúrás)
fülakupresszúra
• reflexológia (talpmasszázs)
• kínai akupresszúrás meridián
test-, arc-, fej-, méli masszázs
• moxa, köpöly, gyertya terápiák
• pulzus, - és nyelvdiagnosztika
• kínai gyógynövényismeret

KAPOSVÁRI METEOR TTE

Hőszigetelő-rendszer akció!
Még tavalyi árakon!
nemes vakolattal

• 5 cm 7,2 m2 (424 Ft/m ) • 10 cm 3,6 m2 (848 Ft/m )
• 15 cm 2,4 m2 (1271 Ft/m ) kiszerelésben

vállalkozásra is jogosító
képzéseket indít!

Komplett tetô készítése
Hôszigetelés
Gipszkarton szerelés
Mindennemû bádogosmunka
Polikarbonát szerelés
Elôtetôk, filagóriák készítése
Ingyen
Tetôjavítások
e
- felmér s:
Palatetôk bontás nélküli
é
s
,
árajánla
felújítása
- 3D -s lá tkészítés
tvány
- Veszélyes hulladék
- anyagb terv CAD
esze
-és száll rzés
elszállítása (pala)
ítá

ÉpítŐanyag Kereskedés

Bramac járólap

(Noszlopy Gáspár Közgazdasági
Szakközépiskola I. emelet)

-

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

Téglavörös

2015. június 21-én

KAPOSVÁR, Szent Imre u. 2. sz.

kivitelezés-javítás

Képkeretezést vállalunk!

Szürke

a yin-yang oktatási központ

69.900 Ft

Éjjeli szekrény 1 ajtós
Pille kanapé,
rugós
fekvőfelület:
140x190 cm

Kaposvár
Újpiac tér 4.

alkalmas volt arra, hogy tanítson
valamit.”
A Kalanderdő kicsiknek és
nagyoknak egyaránt felüdülést,
ismeretszerzési lehetőséget, kikapcsolódást kínál Magyarország
leghosszabb mesterséges tavának
a Deseda tónak két partján. A beruházás tervezésekor szempont

BÁDOGOS SZAKÜZLET
Az Ön Csatornázási
gondjainak megoldója

Kaposvár Pécsi u 9. (delta udvar)
Tel./fax: 82/321-565;
Mobil: 20/416-0843
Nyitva tartás: H-P: 7-16; Szo: 7-12

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

volt hogy a különböző fogyatékkal élők számára is adjunk lehetőséget, így készült el például a „guruló tanösvény” és került minden
táblára Braille-írással is tájékoztatás.” A Deseda-Kalanderdő, az
év valamennyi napján, ingyenesen várja a természetkedvelőket
nem csak Kaposvárról!

(a távolsági buszpályaudvarnál, volt CBA helyén)
Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek 830-1730
Szombat 830-1300
Üzlet telefonszáma:
06-20/244-7337

59.900 Ft

Használt
bútorok,
ágyak,
székek nagy
választékban
kaphatók!
Az ajánlat 2015. május 22-től
a készlet erejéig tart.
A nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk.

Era sarok, 2 karfás, rugós
fekvőfelület: 140x200 cm

tûzifa

akácfa, ill. vegyesfa
(tölgy, bükk, gyertyán)
aprítva, kályhakészen!
még tavalyi árakon! Vegye meg már most!

75.900 Ft

Bogi 3 előszobafal
110 cm

34.900 Ft

P a l a tet ő k
BODÓ GÁBOR
Bontás nélküli felújítása színes, mintás,
bitumenes lemezzel, 12 év garancia.
Lapostető szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.

Keményfa
fûrészpor
kapható!

Olcsó

Darabolt n
yár szélde
szka
kályhakész
en kapható
!
Az akció 2015. 05.08-tól visszavonásig tart.
Kiszállítás korrekt áron, saját autónkkal, akár vidékre is!

Tel.: 30/735-7695

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

06-30/2277-082

AUTÓKÖLCSÖNZÉS
3.500 Ft-tól
MIETWAGEN
CAR RENTAL
AUTONOLEGGIO

30/557-1081
6-22 óráig Kaposvár

30/973-6619
0-24 óráig Lengyeltóti

RENDELKEZESÉRE ÁLLUNK!

varesekft@gmail.com
www.balaton-trabant-tours.eu

június 30-ig,

k

oszloptartó

csavar
szerszám
csapágy
szaküzlet

-tól
már 650 Ft
nagy
!
választékban

www.notaris.hu, +36303283400

galambászok és
madarászok
szaküzlete

Nyitva: H-P: 7.30-17.00 • Szombat: 9:00-12:00-ig • Május 22-től a készlet erejéig.

Kaposvár, Nagyszeben u. 2. Tel: +36-30/328-3400
Nyitva: K-P 9-17, Szo 9-13. • www.notaris.hu

Az igazi re
zsicsökkenté
s!

Boltkiürítés

Ülőgarnitúrák
már 90.000 Ft-tól!

Minden készleten
lévő bútorra

20-30-40%

Haszonállat
gyógyszerek
kedvező áron!

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

bútoráruház

az Oster bútornál!

Állatgyógyászati
termékek,
állateledelek és
felszerelések

Ácsok, asztalosok, barkácsolók!
Vasalatok, oszloptartók saját importból
a legjobb áron, nagy választékban!
Somogy megye legnagyobb CSAVAR-SZERSZÁM
csapágy ÁRUHÁZA közel 500 négyzetméteren

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

Oster

(egyedi darabok)

kedvezmény!

2015. május 22-től a készlet erejéig. A képek illusztrációk.

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

Kassai Fogadó

Fa és műanyag nyílászárók,
garázskapuk, redőnyök
Diszkont ÁRON!

, fa lu si
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Ingyenes helyszíni felmérés és ajánlatkészítés!
Tel.: +36 70 601 7858 • kaposablak@kaposablak.hu

atóak a hagyomány
Étlapunkon megtalálh
ológiával
házias konyhai techn
n,
der
mo
t
eke
ely
ól.
ételek, am
okb
yag
pan
ala
természetes
készítünk, kizárólag
egnek megfelelően
jell
rda
csá
ő
őrz
ány
Ezen ételeket hagyom
szörpökkel
szervírozzuk és házi
áljuk.
és áfonya ízben) kín
r
epe
,
lna
má
,
dza
(bo

Eladó Nagykanizsán

1. emeleti, 1+2 félszobás, 57 m2-es, erkélyes,
műanyag ablakos, tehermentes, központi fűtésű,
digitális költségmegosztós, nyugati fekvésű
lakás, négyemeletes épületben. Irányár: 6.5 MFt.
Azonnal költözhető! Tel.: 0630/296-0172
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Információ
és kuponfüzet
igénylés:
info@corneretterem.hu
vagy a 82/526-326-os
telefonszámon.
Az akció 2015.03.16-09.30-ig tart.

corner
gastro

r e s T
a u r a
n T

uk, cso
lebonyolítását vállalj
állunk rendelkezésére.
érdeklődjön, szívesen

Bomba
Könyvelés,
Akció!
Ár!
Minden kuponfüzetet
tanácsadás.
vásárolt

50% 50%
részt vesz egy
50% 50% nyereményjátékban,
melynek fődíja egy
50% 50%
álomhétvége
50% 50%
50% 50% Horvátországban!
kedvezmé

vő, cé ge s és
Ba ll ag ás, es kü
ny ek színvonalas
vé
ez
cs al ád i re nd
magajánlatainkról

Ne hagyja ki ezt az ajánlatot és
igényelje meg a 10 db
50%-os kupont tartalmazó
füzetet csak 6350 Ft-ért.

corner
gastro

T h e

r e s t a u r a n t

egyéni
vállakozó,
őstermelő,
gazdasági
társaság, civil
szervezetek
részére.
Tel.: 20/250-7545
20/351-9207
Németh Géza ev.

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

Anyukák, Kismamák Figyelem!
Ingyene
Jó minőségű pelenka
s
Házhozs
zállítás
minden babának egyenesen
!
Kaposv
áron és
a pelenka nagykertől.
10km-es
körzet

(Min. 80 db vá

ében!

sárlása esetén

)•

BERNI 50 db-os
Nadrágpelenka

Bugyi Pelenka 100 db-os
Mini /3-5 kg/................. 2.360 Ft 47,2Ft/db
Maxi /9-15 kg/......3.500 Ft 35Ft/db • Junior /12-18 kg/.......3.500 Ft 35Ft/db Midi /4-10 kg/............ 2.820 Ft 56,4Ft/db
Maxi /9-18 kg/........... 2.820 Ft 56,4Ft/db
Gazdaságos
Gazdaságos
Junior /15-25 kg/40 db-os... 2.360 Ft 59Ft/db
Nadrágpelenka
Nadrágpelenka
100 db-os

Mini /3-5 kg/............ 3.950 Ft 39,5Ft/db
Midi /4-10 kg/......... 3.950 Ft 39,5Ft/db
Maxi /9-18 kg/........ 4.180 Ft 41,8Ft/db
Junior /15-25 kg/..... 4.300 Ft 43Ft/db
JuniorXL /30 kg-ig/.4.400 Ft 44Ft/db
Áraink forintban értendőek,
és tartalmazzák az Áfát is!
2015.05.22-től visszavonásig.

28 db-os

Mini /3-5 kg/............ 1.280 Ft 45,7Ft/db
Midi /4-10 kg/......... 1.280 Ft 39,5Ft/db
Maxi /9-18 kg/........ 1.320 Ft 47,1Ft/db
Junior /15-25 kg/... 1.360 Ft 48,5Ft/db Koraszülött pelenka
0-2 kg 32 db-os ....... 1.400 Ft 43,8Ft/db
Újszülött pelenka

2-4 kg 32 db-os ....... 1.200 Ft 37,5Ft/db
Popsitörlő 72 db-os .260 Ft 3,6Ft/db

Kiss- Trade Ev. • Kiss Emil, Kiss Bálint • Tel.: +36-30/9569-454
https://www.facebook.com/pelenka.szallitas • e-mail: pelenka.kaposvar@gmail.com

