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MaxaTrade Kft.
Hegesztőgép és  
szerszáM
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

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 akció 2015. június 19-től visszavonásig.

a belváros szívében  
fantasztikus nyár indító  

akciónk keretében 

étlapon szereplő  

ételeink  
árából!
Jöjjön és kóstolja meg a 

megújult étlapunk kínálatát!

30%
kedvezményt 

adunk azcorner  
étterem, ahol  
a gasztronómia 
lakik!

corner étterem! 
Jót inni, jót enni 
egy jó helyen!

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. VII. 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!

www.horizontbutor.com

VIGYÁZZ, KÉSZ, RAJT!    KONYHAFELÚJÍTÁS INDUL!!    K

ISTRIA sarok
• nyitható • ágyneműtartós

IBIZA nyitható kanapéVIVA extra rugós 
franciaágy

BMS-246 szekrénysor FRI-160 gardróbMDF frontos elemes konyha 
vastag munkalappal, moso-
gatóval, lábon álló

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

119 900 Ft
79 900 Ft 184 700 Ft

79 900 Ft

79 900 Ft
139 900 Ft

89 100 Ft

99 900 Ft 72 900 Ft 59 900 Ft

74 900 Ft

59 100 Ft

123 800 Ft

Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!

FLO sarok extra rugós
• nyitható • ágyneműtartós

139 900 Ft

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

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

Á
r

u
H

iT
el

!
az akció 2015. június 19-től július 16-ig vagy visszavonásig. 

5-15.000 Ft engedmény,  
az üzletben megjelölt 

háztartási gépekre. 

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 nyári 
árukészlettel  

fiatalos, udvarias  
kiszolgálással várjuk  
kedves Vásárlóinkat!
Örömanyáknak és  

vendégeknek alkalmi  
és koktélruhák,  
elegáns felsők,  

szoknyák, nadrágok

elegáns DáViD 
öltönyök

TekinTse meg ÁruhÁzunkban  

a zalakerÁmia  

új TermékeiT!

kaposvár, kanizsai út 56.  
Tel.: 82/511-516. Nyitva: H-P: 8-17, Szo: 9-12 óráig.

Az akció 2015. július 3-18 -ig tart.

akció!
Paradiso és rondo 
csempék, járólapok 

25% kedvezménnyel!
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. 07.03-tól 07.31-ig

munkavédelmi  
bakancs 7.800 Ft  

6.500,-

munkavédelmi  
cipő 

5.990,-

Ft

Ft

kantáros nadrág

4.500,-

szakács kabát

4.950,-

derekas nadrág

3.990,-

Pepita szakácsnadrág

4.600,-

Ft-tól

Ft

Ft

Ft-tól

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-CS: 9-13h-ig, 14-17h-ig 

P: 9-13h-ig,14-16h-ig • Szo: 10-13h-ig

Kiváló minőségű magyar áru,  
megbízható Forrásból!

minden Jót aJándéKba!
Júliusi úJdonságainKból:
- natúr és kecsketejes szappanok

- mini pálinkák
- 100%-os gyümölcslevek

MÛanyag nyílászárók áruháza 
Kaposvár, Raktár utca 23. Tel.: 06-70/626-9350  

www.enablakom.hu •  info@enablakom.hu 

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. 
eredeti hoPPe kilinccsel!
Az akció 2015. július 3-tól július 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.



Idei rozella  
és zebrapinty  

fIókák  
eladók!

kaposvár 
0630/908-1920

bÁdogos szaküzleT
az ön csatornázási 

 gondjainak megoldója

újdonsÁgok!
megújulT üzleTünkben kibővülT  

ÁrukészleTTel vÁrjuk!
hamarosan:

- színes alumínium 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

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

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

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. 07.03-tól visszavonásig tart.

Kültéri lazúroK,
teraszolajoK

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 2015. 07.03-tól a készlet erejéig.ErdőmEstEr FacEntrum

újdonság!  színes Kerítéselem  
a cserepes lemezzel  

megegyező anyagból, színeKből. 

pala helyett 
cserepeslemez!

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

RAL 3009 színben

trópusoK hangulata otthonában

vörösfenyő  
21x145x4000 

havas kék

arany bézs

4790  

Ft/m2-től

Füredi erdőmester
Ahol fában nincs hiány!

• szarufáK • gerendáK • deszKáK • tetőléceK
Egyedi, extra méretű gerendák gyártása, vágása, gyalulás, műszárítás 

illetve impregnálás rövid határidővel!

lambériáK és  
hajópadlóK

aKác oszlop 2,5 m-es 
és 3 m-es Kapható!

építő minőségű 
fenyő fűrészáru!

Készletről azonnal! 

wpc teraszburKolatoK
• környezetbarát
• könnyen tisztítható
• vízálló 
• több színben
•  felületkezelést  

nem igényel

akció!  

1640 Ft/m2 

2015. július 13-ig

KAPOSVÁRI METEOR TTE
7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 118.

7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 16. II. emelet
postmaster@meteor1.t-online.hu • www.meteor-kaposvar.hu

„gyalogolj az egészségedért a meteorral”
időpont:  2015. július 18.

Találkozás: Távolsági autóbusz pályaudvar 07:40
Indulás:  07:50 – kor Szentborbás felé, Mozsgó kültelek megállóig

Túraútvonal: Mozsgó – Zsibóti szőlőhegy – Turbékpuszta –  
Szulejmán emlékmű – Szigetvár 1 buszmegálló

Túratáv: 13 km • Étkezés: hátizsákból
Költség:  Teljes áru menetjegy oda: 650,- Ft, vissza: 745,- Ft

Visszaindulás Kaposvárra: 17:15 – kor 
Túravezető: Graffits László • 20/235-4303

időpont:  2015. július 25.
Találkozás: Távolsági autóbusz pályaudvar 5:55 –kor (4-es kocsiállás)

Indulás:  6:05 –kor kor a Siófoki járattal
Túraútvonal: Szántód – Szántódpuszta – Szamárkő – Vaskereszt –  

Kilences tető – Szántód
Túratáv:  13 km Szintemelkedés: 220 m • Étkezés:  hátizsákból

Költség:  Teljes áru menetjegy: 1.300,- (oda – vissza 2.600,-)
Visszaindulás Kaposvárra: 14:20 - kor 

Túravezető: Puska Katalin • 30/529-0645

Figyelem! Az útvonal megegyezik a „Szamárkő 10” teljesítménytúra  
útvonalával. Nevezési díj: 800,- Ft. A teljesítménytúrán nem 

kötelező az indulás. A teljesítménytúra szintideje: 4 óra

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

Nyári taNfolyamaiNk:

2 hEtEs délElôtti:  
július 13. augusztus 3. 

3 hEtEs Esti:  
július 27. 

augusztus 17.

k a p o svá r i

olcsó kupon!
%

Kuponvágó  
aJánlatunK 
úJratöltve!
Július 17-i számunkban, 
ismét, remek  
kupon-  
ajánlatokkal  
jövünk! 

lengyeltóti  
külterületén  
5864 m2-es 

10,20 ak értékű  
FöldTerüleT  
eladó!

Tel.: +36-30/232-3825

cseke@csekeepker.t-online.hu • www.csekeepitoanyag.hu
Bankkártyás fizetési lehetőség! az ajánlat 2015.07.03-tól a készlet erejéig érvényes,  

az ár az áfá-t tartalmazza. a kedvezmény az eredeti árból értendő és más kedvezménnyel nem vonható össze!

kerítésfonat  
1,5 m magas 25 fm/tek

szerszámok, adalékanyagok

Ponthegesztett kerítés 
1,6 m magas 25 fm/tek

Vadháló  
1,6 m magas 50 fm/tek

dekornád  
1,2 m magastól 6 fm/tek

éPítőanyag kereskedés
kaposvár, Jutai u. 28.  
tel: 82/320-949  

12.500  
ft/tek

12.500  
ft/tek

23.000  
ft/tek

2.500  
ft/tek-től

500 ft/fm

500 ft/fm

460 ft/fm

417ft/fm-től

alapvakolat falazó habarcs 10 falazó habarcs 30 simító vakolat

1400  
ft/db/40kg

960  
ft/db/40kg

990  
ft/db/40kg

1590   
ft/db/40kg35 Ft/kg 24 Ft/kg 25 Ft/kg 40 Ft/kg

a hirdetés  
felmutatásával  

-5% kedvezményben  
részesül a hirdetésben  
szereplő termékekből!



pizzéria

ha még nem próbáltad,  
itt az idő!!!

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
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úJ Fedett teraszunKon,  KoKtélbárral és á la carte’ FinomságoKKal várunK!
aKció!

gyros tál:  
990 Ft

palacsinta  
2 db: 380 Ft

(ízes, kakaós, mogyorókrémes)

pizza Kiszállítási aKciónK  a nyár végéig tart!majdnem minden pizza: 890 Ft!napi menü kiszállítás, csomagolással  együtt: 700 Ft (előrendelve)  750 Ft (előrendelés nélkül)

2015. Július 11. Szombat 

A jó hangulatról a
Corso duó gondoskodik! 

 
7521 Kaposmérő Ràkoczi u. 9.

Asztalfoglalás: 82/686-400
E-mail: kassai.fogado@gmail.com

www.kassaifogado.hu

facebook.com/kassaifogado

2015. Július 11. Szombat 

A jó hangulatról a
Corso duó gondoskodik! 

 
7521 Kaposmérő Ràkoczi u. 9.

Asztalfoglalás: 82/686-400
E-mail: kassai.fogado@gmail.com

www.kassaifogado.hu

facebook.com/kassaifogado

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 
Az ajánlat 2015. június 19-től visszavonásig

cSAvAR
SzeRSzám
cSAPágy
SzAKüzleT

PolikarbonÁT hullÁm-
lemezek bevezeTő Áron!

• jégkáros poliészter és pvc  
hullámlemezek kiváltására 

• jég- és uv álló • nem törik, nem reped
• átlátszó és bronz színben  

• raktáron azonnal

vízTiszTa: 2.990 Ft/m2 2.790 Ft/m2 
bronz: 3.190 Ft/m2 2.990 Ft/m2

Táblaméretekért kérem érdeklődjön személyesen vagy telefonon!

a Vásártéri csaVarboltban!

újdonsÁg! 

nappali tagozaton  
         érettségizettnek:
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző + Bérügyintéző 
•  Turisztikai szervező, értékesítő  

+ szállodai recepciós
•  sportedző (testépítő, aerobik, labdarúgás,  

kézilabda, küzdősportok stb.) 
+ személyi edző

•  Kereskedő + szakmai idegen nyelv  
+ Életpálya modell

kedvezmények
• Diákigazolvány, ösztöndíj, családi pótlék
• Intenzív nyelvoktatás
• Céges belföldi és külföldi gyakorlat

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: 2015.07.01-07.31-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: 2015.07.01-07.31-ig

ÁllÁsAjÁnlAt
a Kaposvári Corner Étterem 

keres agilis, fiatalos, 
 affin és a munkájában

elhivatott szakembereket – 

Felszolgáló és  
pultos  

(betanított is lehet)
munkakörbe!

Magas színvonalú bérezés, 
exclusive munkakörülmények.

jelentkezési lehetőség  
szakmai önéletrajzzal  

vagy fényképes  
bemutatkozó levéllel az  

info@corneretterem.hu e-mail 
címen vagy személyesen a  

7400 Kaposvár Bajcsy-Zs.u.2 
alatt az étteremben.

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 MűHelYTörzsök 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

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.

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

195.000 Ft 

150.000 Ft

245.000 Ft 

170.000 Ft

2015. június 19-től  
a készlet erejéig tart.

7 részes tömörFa  
hálószoba garnitúra

ágyneműtartós  
franciaágy  

kerettel  

még mindig szuper 
árak az oster-nél!

készleten lévő ülőgarnitúrák  
már 80.000 Ft-tól!

320.000 Ft

Németh Eleonóra
kozmetikus mester sminkes

06-30/2264-005 
Kaposvár, Fô u 8. (bejárat a múzeum u. felôl) 

nemeteleonora@freemail.hu

A Te csomAgolásod 
is nArAncsbőr?

Feszesítő, alakjavító  
és cellulit ellenes  

programok,
kedvezményes bérlettel!
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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

agrotextílIák, uborkahálók, agrofólIák, pálInkás és boros üVegek, fûnyíró damIlok, VIrágföldek, dekorácIós fakérgek…
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órIásI Választékkal  
Várjuk!

mûanyag kuka 50 l

5900 ft

6900 ft

szürkerothadás ellen:
Teldor 100 ml ......... 5.550 ft  (1 ml/55,5 Ft)

Topsin-M 200 g ...... 2.350 ft  (1 g/11,75 Ft)

Tiuram 200 g ..............750 ft  (1 g/4 Ft)

Quadris 10 ml  ............720 ft  (1 g/72 Ft)

gyepápolásra:
Bros karbid 0,5 kg ..................990 ft  (1 kg/1.980 Ft)

Biopon gyeptrágya 10 kg .. 4.490 ft  (1 kg/449 Ft)

Volldünger 2 kg ................. 1.600 ft  (1 kg /800 Ft)

Pázsitvitamin 4 kg ..................990 ft  (1 kg /248 Ft)

Sportfûmag 1 kg .....................900 ft

darazsak ellen: 
Protect darázsspray 400 ml ....990 ft  (1 ml/2,5 Ft)

Bros darázsspray 300 ml ........850 ft  (1 ml/2,8 Ft)

Effect darázsspray 750 ml .. 1.990 ft  (1 ml/2,6 Ft)

Biostop darázscsapda ........ 1.290 ft 

pálInkákhoz:
Mûanyag cefrehordó 30 l .........................1.390 ft
Hosszúnyakú pálinkásüveg 0,5 l .................. 185 ft
Borosüveg 0,75 l .............................................. 85 ft
Eperfahordó 15 l ....................................24.500 ft
Pektinbontó enzim 10 ml ................550 ft (1 ml/55 Ft)

Természetes pálinkaaroma 30 ml ...750 ft (1 ml/25 Ft)

gyomok ellen:
Total 200 ml ................690 ft  (1 ml/3,55 Ft)

Glialka 1 l .............. 2.990 ft  
Fozát 5 l ................. 9.990 ft  (1 l/1.998 Ft)

Pázsit mester 100 ml . 1.690 ft  (1 ml/16,9 Ft)

lIsztharmat ellen:
Karathane 50 ml .........950 ft  (1 ml/19 Ft)

Systhane Duplo 40 ml 1.770 ft  (1 ml/44 Ft) 

Bumper 40 ml ........ 1.350 ft  (1 ml/34 Ft)

Falcon 50 ml .......... 1.700 ft  (1 ml/34 Ft)

nyestcsapda

július 15-ig,

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

teherautó 
Kölcsönzés 
6.000 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

Az igazi rezsi- csökkentés!
Fa és műanyag nyílászárók, garázskapuk, 
redőnyök Diszkont áron!
ingyenes helyszíni felmérés és ajánlatkészítés!
tel.: +36 70 601 7858 • kaposablak@kaposablak.hu

www.kaposablak.hu

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! 

NYÁRI HűSíTő KeDVezMéNYeK A BAKONY BÚTORNÁl!

Stewe 3-1-1 epedás garnitúra   
144. 900Ft  129.600 Ft   (12 hó/12.960 Ft)

Velence franciaágy  109.900 Ft 
 89.900 Ft   (12 hó/8.990 Ft)

Montreál sarok  299.000 Ft 
 249.900 Ft   (12 hó/24.990 Ft)

íRóASzTAlOK egYeDI 
MéReTBeN! 

Retro epedás sarok  
129.900 Ft 99.900 Ft    

(12 hó/9.990 Ft)

Nyitva: H-P-ig 9h-16:30-ig
Minden páros szombaton 9-12-ig 

Kaposvár, Teleki u 1-3. 
(cipőjavító mellett)  
Tel.: 0620/584-9369

     Varrás, javítás, tisztítás  
  a gondja? A  
a Teleki utcában megoldja! ölTöNyöK,  KAbáToK, függöNyöK, szőnyegek, sTb…


