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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

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!

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

DáviD öltönyök 
széles szín  
és fazon- 

választékban, 
akciós árakon! 

Női kosztümök, 
komplék akcióban!

Elegáns DÁVID 
öltönyök

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. XI. 2–30-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!

www.horizontbutor.com

Vigyázz, kész, rajt!    AKCIÓ INDUL!   

ISTRIA sarok
• nyitható • ágyneműtartós

FERO rugós sarok
• nyitható • ágyneműtartós

AT-330 szekrénysor LED világítással E-200 konyha munkalap-
pal, mosogatóval, lábon 
álló

119 900 Ft 184 700 Ft

152 500 Ft

79 900 Ft

99 900 Ft 119 900 Ft

74 900 Ft

Konyhabútorát egyedi 
méretben is elkészítjük!

FLO sarok extra rugós
• nyitható • ágyneműtartós

139 900 Ft

69 900 Ft

60 900 Ft

LAGUNA „U” sarok extra rugós
• nyitható •  ágyneműtartós

Viva extra rugós franciaágy

LINDA rugós kanapé

168 000 Ft

72 900 Ft

179 900 Ft126 000 Ft

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

www.enablakom.hu • info@enablakom.hu 

AKCIÓ! 98x208 mellékbejárati ajtó  

bruttó 39.900 Ft
(5 pontos zárral, aluküszöbbel,  

kilinccsel és zárbetéttel)

Bny ablakok szuPer ároN!
42,5x58, 55x55, 58x58  

bruttó 9.900 Ft
Az árak 2015. november 6-tól december 31-ig,  

illetve a készlet erejéig érvényesek!

Füredi erdőmester,
ahol fában nincs hiány!

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

Lambériák  
és hajópadLók

Osb LapOk  
különböző  

vastagságban  
1250x 2500 mm

műszárítOtt  
Fűrészáruk:  

tölgy, bükk, éger, fenyő
- táblásított lapok
- ajtó, ablak frízek

- remmers faápoló olajak
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A minôség viszont nem kérdés!

Egyedi bútorok, Konyhai gépek
Kaposvár, Kanizsai u. 43. 

Tel/fax: 82/412-630
www.hegedesign.hu 

FolyAmATosAN megújulÓ 

áruKészleT, KülöNFéle AKCIÓK! 

részletek az áruházban!

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

láTváNyTerv KészíTés

Bélelt  
mellények, kabátok  

4.500,-

munkavédelmi  
bakancs - cipő 

5.990,- valódi bőr 
cipők, bakancsok

Ft-től

Ft-től

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. 11.06-tól 11.30-ig

Téli bundás  
bakancs 

6.990,-

”Ha valaki  

nem eszik libát  

Márton napon,  

egész évben  

koplalni fog”

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

NE KOPLALJON,  
FOGLALJON

helyet a Corner  
étteremben!

Márton napi  
libalakoma és 
újbor kóstoló
november 6-tól 30-ig  
a Corner  
exclusive-ban.

Libatár:
az első élményed a libákkal:

• Mernyei zöldséges ludaskása
• Toponári libabecsinált
• Tárkonyos-cherrys kacsaraguleves
•  Fokhagymás grillezett libamájszeletek  

roppanós málnaecetes zöldségszalmára  
ültetve

• Libatepertő zsírjában feladva
• Kemencés libamájrizottó

Háromszor veri ezt kenden Ludas Matyi...:
•  Liba és kacsacomb duettje habzóboros  

káposztával, parasztos tócsnival
•  Illatos pácolt libamell aszalt sárgabarackos  

vörösbormártásban
•  Hortobágyi töltött libasült  

(savanyúkáposztás libamájas töltelékkel)
•  Újboros aszaltszilvaágyon konfitált libamell  

fügés káposztával és túrós lapcsánkával
•  Libator: töltött libanyak, ropogós libatepertő, 

-és libacomb, pásztorlibamell körítve  
Lyoni hagymával, lencsepürével és  
rakott tejszínes burgonyával

•  Corner libalakoma: rosé libamell, ropogós  
libacomb, ludaskása, libamáj grillezve,  
vöröskáposzta, hagymás törtburgonya

•  Mártonnapi szárnyasparádé: konfitált  
kacsamell, pirosra sült ropogós  
kacsaszárnytő, zöld vesszők közt sült  
tanyasi hízott kacsa mája, buzsáki libacomb  
újboros káposztával és burgonyafánkkal.

Édes kis libáink:
• Mártonnapi desszertkompozíció
•  Lúdlábkrémes balzsamos  

csokoládétükörre ültetve
• Házi lúdlábtorta

corner
gastro

T H E  r E s T A u r A N T



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.

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

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

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

www.torzsoktemetkezes.hu

Rendelésfelvétel: 82/510-547 • 06-30/580-4050  
Kaposvár, Fô u. 2. • www.trattorialaprima.hu

Ha kedd akkor a pasta és a desszerté  
a főszerep. Ezen a napon a tésztákat és az  
édességeinket kínáljuk féláron. 

-os kedvezménnyel kínáljuk
     a salátáinkat és zöldséges ételeinket. 

Az akciók 2015. november 2-től visszavonásig tartanak.

a város legjobb  
pizzája!

HázHoz 
szállítva is!

a város legfinomabb menüjét, ami változatos, gyors, precíz, 

modern konyhatechnológiával készülő, a kor alapvető elvárásainak 

megfelelve csomAgolássAl Együtt 850 ft-ért,   

házhoz szállítjuk mindEn hétköznAp 10.00-15.00 óráig.

rendelésfelvétel hétköznap a menüre 09.30-14.30 óráig.

kóstold mEg A város lEgjobb pizzáját,  

mindössze 890 ft-ért!

A szerdai napon a teljes pizza választékunk

   50%

hétfő a saláták és a verdura napja. 

      50% 

-os áron érhető el mindenki számára.

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 nov. 6- 30-ig.

KapoS-épKer
miért rendelné meg máShol, 

ha nálunK azonnal viheti!

                             tetőcserép egész évBen  
FOLyamatOs akcióban raktárkészletről!

hőszigetelő rendszer  
vakolat és festék 
színkeveréssel együtt
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

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

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

November 11-15-ig 

MÁRTON NAPI 

LIBASÁGOK  
A TURULBAN! 

Többféle 

ínycsiklandó liba 

ételkülönlegesség 

közül választhatnak 

kedves Vendégeink, 

melyhez hozzá illő 

borokat kínálunk!

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 •  

vágás előre egyeztetéssel! 

cSAvAR
SzeRSzám
cSAPágy
SzAKüzleT

KIsgéPeK
fúrók, sarokcsiszolók, 

körfűrészek, kompresszorok
nagy választékban a  

vásártéri Csavarboltban..

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

• Díszhalak • Díszmadarak • Hüllôk • Rágcsálók • Eleségállatok  
• Felszerelések • Tápok • FagyaszToTT ElEségEk: kuTyáknak, Halaknak

DíszállaT és ElEDEl szaküzlET
kaposvár Berzsenyi utca 10. (Shell kúttal szemben) • Tel.: 06-30-906-9769

     Varrás, javítás, tisztítás  
  a gondja? A  
a Teleki utcában megoldja! ölTönyök,  kAbáTok, függönyök, szőnyegek, sTb…

Vegytisztító felVeVőhely!

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



7400 Kaposvár, Damjanich u. 1/1.
+36 82 413 379 | +36 30 195 0815 | +36 30 195 0818
www.bordauveghaz.hu | info@bordauveghaz.hu

7400 Kaposvár, Damjanich u. 1/1.
+36 82 413 379 | +36 30 195 0815 | +36 30 195 0818
www.bordauveghaz.hu | info@bordauveghaz.hu

Az igazi rezsi- csökkentés!
Fa és műanyag nyílászárók,  
garázskapuk, redőnyök Diszkont ÁRon!
Műanyag pRoFilok széles  
vÁlasztékban az Ön igényei szeRint!
ingyenes helyszíni felmérés és ajánlatkészítés!
tel.: +36 70 601 7858 • kaposablak@kaposablak.hu • www.kaposablak.hu

HegeDÜS-HÚSHÁZ
a magyaros ízek háza!

továbbá sertés, 
marha, birka, 

baromfi széles 
választékban.

DisznótoRos 
kiszállítása  

rendezvényekre, 
összejövetelekre, 

baráti találkozókra.
az akció 2015. november 6-tól 

november 30-ig tart.

a hét minden napján nyitva vagyunk, hétfőtől péntekig 6:00-17:00-ig, szombaton 6:00-13:00-ig.
kaposvár, petőfi tér 1-3. szarvas üzletház (a biobolt mellett) tel.: 06-30/819-6285

kínÁlatunkból:

bőrös félsertés  750 Ft/kg

kolbász hús  799 Ft/kg

Füstölt kolbász  1399 Ft/kg

Füstölt kolozsvári szalonna  1890 Ft/kg

pecsenye csirkecomb  599 Ft/kg

Csirkemell  1499 Ft/kg

csirkeszárny 599 Ft/kg

vecsési savanyú káposzta  350 Ft/kg

a helyszínen sütÖtt FRiss huRka-   
kolbÁsszal bővült a kínÁlatunk!

 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. november 6-tól  

a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget nem vállalunk.

KAPosvár 

Viktória szekrénysor 
320 cm

Csővázas étkező 
6+1-es116.900 Ft 35.900 Ft

42.900 FtEra sarok, 2 karfás, rugós
fekvőfelület: 140x200 cm

Stella tolóajtós 
előszoba  
szekrény 

196x100x40 cm

78.900 Ft

33.900 Ft28.900 Ft

Fotelágy szivacsos, 
akciós szövettel 

80x190cm

Stella tolóajtós 
komód  

90,5x115x50 cm

December 5-én  
Disznótoros 

Mikulás-party!
3 fogásos disznótoros 

vacsorával, forralt borral, 
korlátlan csapolt sörrel 

és fergeteges  
hangulattal várjuk  

Önöket! Buli hajnalig!

Villa-Curpad lakodalmasház kiskorpád 
kiskorpád, szabadság tér 2. • www.villacurpad.hu 

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

Már MegkezDtük a 2016-Ös lakoDalMi 
iDôpontok értékesítését.

2016-ban, megédesítjük lakodalmát:  
ingyenes csokiszökôkút!

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.

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

www.villacurpad.hu  
információ:  

+36-70/323-6900

napi menü: 890 Ft

A részletekrôl a www.
villacurpad.hu címen olvashat.

Jegyek kizárólag elôvételben: 
Telefon:06-70/323-6900

a kiss-Villa Curpád étterem megújult  
belsôvel és ételkínálattal várja vendégeit!

kaposváron egyedülálló módon,  
Fantasztikus kézMûVes  

haMBurgerek és BBq speCialitások  
ezek mellett a jól megszokott „villa-curpádos 
„ételkínálattal várjuk kedves Vendégeinket!

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

Kassai Fogadó

Márton napi  
ajánlatunk november 11-15-ig

Ízelítő ajánlatunkból: 

• Rostonsült libamáj, mézes sütőtökkrémmel, 

pirított Gnocchival, salátákkal,  

parmezán chips-szel

• Ropogós libacomb, almás lilakáposztával,  

libazsíros burgonyával

Minden kedves Vendégünk  

egy pohár újborra a vendégünk!

Szeretettel várjuk a Kassai Fogadóba!

ASztAlFoglAláS: +36 82 686 400

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

aprítva, kályhakészen! 
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. 11.06-tól visszavonásig tart.  
a kép csak illusztráció

Kata-Vita-Tár 
Kézmûves  

Magyar  
Termékek Boltja
Kaposvár, Dózsa Gy. u. 5. 

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!

ÚjDonsÁg!
Capella  natúr, és többféle 

ízesített kecskesajtok  
folyamatosan bővülő  

választékban, a belvárosban!

Arany, ezüst, 
nemesacél és 

ékszerek
Ékszerjavítás

Belvárosi  
Ékszerüzlet

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

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: 2015. 11.01-11.30-ig



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

November 13-án 
hétvégi

November 30-án 
Esti  

tanfolyam indul!

Minden aMi konyha- 
lakásfelszerelés,  
kovácsoltvas és  

asztalosipari áruk
eGYeDi tervekre-Méretre,

MeGreNDelésre is!
készleten lévő terMékek 

kiárusítása! 
reszletek az üzletben!

a kedvezmény más akcióval  
nem összevonható! akció: október 2-től  

a készlet erejéig, ill. december 31-ig.  
  fa kuckó.   kaposvár, kossuth l. u. 15.   

Nyitvatartás: H-p:8-18h-ig, szo: 8-12h-ig 
tel:. 06-70/774-3307

Nyitási kedvezmények!
a hirdetés felmutatója 

kedvezményben  
részesül!20%

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

A 61-es , négysávos út mentén, A virág utcAi keresztezôdésnél! ingyenes pArkolás A felújított pArkolónkbAn, Az udvArbAn és A mellékutcákbAn.infovonAl: 06/20/954-2739 • www.petikert.hu

Az akció 2015.11.02 – 11.30-ig tart.

vegyes ipArcikkek 

kiárusításA 

-40-50%  

amíg a készlet tart!

pepo  

Alágyújtós  

350 ft

ÜvegbAllon  

15 l  

3999 ft/db

borászAtbAn is A legjobbAk! nÖvényvédôszer és vetômAg nAgyker márkAboltjA
rágcsálók ellen:

Biotoll pép 250g .........550 ft (2200Ft/kg)

Biotoll pép 500g .........900 ft (1800Ft/kg)

Biotoll pép 1 kg ..... 1.550 ft

Glodacid pép 0,5kg ......... 1.150 ft (2300Ft/kg)

Bros pép 500g ......................790 ft (1580Ft/kg)

Biotoll pép 5 kg ............... 6.600 ft (1320Ft/kg)

Bros granulátum 0,5kg .........670 ft (1340Ft/kg)

Ratata 0,4kg .........................900 ft (2250Ft/kg)

Biostop egérragasztó 135g...340 ft (2,5Ft/g)

borászoknAk A szÜrethez:
Hordómosó, lúgos 1kg .... 1.550 ft 

Hordómosó, savas 1kg .... 1.290 ft 

Trisó 0,5kg ............................300 ft  (600Ft/kg)

Sanaton 1kg .................... 2.250 ft 

Borélesztô .............................130 ft 

Szüretelô kádak már........ 7.750 ft-tól

Kádcsapok már ................ 2.500 ft-tól

Tölgyfahordók 100l ...... 36.900 ft 

Pektin bontó enzim 10ml ......690 ft (69Ft/ml)

Kézi borszivattyú .............. 1.990 ft 

borokhoz, pálinkákhoz:
Üvegballon 50l .................6.750 ft/db
Borosüveg 0,75l ....................... 85 ft/db
Sima pálinkásüveg 0,5l ........ 125 ft/db
Hosszúnyakú pálinkásüveg .. 185 ft/db
Eperfahordók 15l ...........24.500 ft/db
Inox hordók 50l .............30.500 ft/db
Úszó tabletták ...................... 350 ft/db-tól
Hordócsapok már ................. 690 ft-tól
Természetes pálinkaaroma 25ml ...750 ft (30Ft/ml)

Borfestékek 0,5l................1.100 ft (2200Ft/l)

Paraffinolaj 0,5l ................... 655 ft (1310Ft/l)

Folyékony kén 1l .................. 350 ft
Szeszfokozó .......................1.490 ft
Parafadugók, kalapos dugók,  
pálinkáscímkék................ már 15 ft-tól!

díszkertekhez, gyepekhez
Biopon gyepmûtrágya10kg ............... 4.490 ft (449Ft/kg)

Biopon mohairtós gyeptrágya 10kg ...4.990 ft (499Ft/kg)

Biopon mohairtós gyeptrágya 3kg .....1.590 ft (530Ft/kg)

Biopon gyomirtós gyeptrágya 3kg .....1.590 ft (530Ft/kg)

Biopon örökzöldmûtrágya 3kg ...........1.690 ft (560Ft/kg)

Biopon örökzöldmûtrágya 5kg ...........2.690 ft (540Ft/kg)

Árnyéktûrô fûmagkeverék 1kg ...........1.150 ft
Pázsitmester 100ml ............................1.690 ft (169Ft/ml)

ôszi tAlAjerô pótláshoz
Szarvasmarhatrágya 45l .....................1.100 ft (24Ft/l)

Szarvasmarhatrágya 20l .........................690 ft (35Ft/l)

Cofuna tyúktrágya 50l ........................1.190 ft (24Ft/l)

szuper ár!
Komplex ôszi (3x15) mûtrágya 10kg ..2.150 ft (215Ft/kg)

Komplex téli (0:10:24) mûtrágya 50kg 7.500 ft (150Ft/kg)

Kálisó 10kg ........................................ 2.150 ft (215Ft/kg)

Vetőmag és nöVényVédőszer  
nAgyker márkAboltjA! 

legyen okos, tAkArékoskodjon!

fAbrikett 15 kg  

990 ft 
66 ft/kg

•  redőnyök,  
szúnyoghálók

• kitekerős napellenzők
• garázskapuk
•  nObO programozható 

fűtőpanelek
•  napelemek,  

napkollektorok  
nagy választékban

nézzen be  
hOzzánk!

megLátja megéri!!!

Cserélje ki  
nyílászáróit,  

építtesse ki  
napelemes  
rendszerét,

állami támogatással, 
önerő nélkül!

30% 
-os

akár

Az akció 2015. november 6-tól november 30-ig tart.

BútorárUHáz  www.salvobutor.hu
Kaposvár, Jutai u. 2. (Nyu ga ti te me tő mel lett!) Nyitva: H-P: 9-17; Sz: 9-12-ig  

e-mail: kaposvar@salvo.hu   Tel.: 82/526-289; 30/378-5236   1000 m2-en!

2 m-es konyhabútor  
munkalappal, mosogatótálcával  

salvo ár:
69.900 Ft-tól

AKCIÓS KonyhAbútoroK  
rAKtárrÓl AzonnAl! 

többféle  
Színben!

AKár  
egyedI  

méretben 
 IS!

Akció időtartama 2015. 11.06-tól a készlet erejéig, illetve 2015.11.30-ig érvényes

Ülôgarnitúrák 119.900 ft-tól
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minőségi magyar  
FenyőBúToRoK 

20% 30% 35% 
kedvezménnyel! 

90X200 cm 
 ágybetétek 
23.900 

Ft-tól

ágyBeTéTeK  
aKciós áRaKon  

TöBBFéle méReTBen! 

Oslo szekrénysor 3,10 m  
led világítással 129.900 Ft helyett

salvo ár:
124.900 Ft

hálÓSzobA gArnItúrA AKCIÓ 
ágykeret+2 db éjjeli szekrény 

+gardróbszekrény

salvo ár:
109.900 Ft

modern  
SzeKrénySoroK  

nAgy  
válASztéKbAn

kÖnyvelés, 
tAnácsAdás. 

egyéni  
vállAkozó, 
őstermelő,  
gAzdAsági  

társAság, civil  
szervezetek  

részére. 
tel.: 20/250-7545  

20/351-9207  
németh géza ev.


