
2016. február 19. xI. évfolyam 2. szám IdÕszaki Információs kiadvány

k a p o svá r I

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 2016. II. 1–III. 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!    AKCIÓ INDUL!   

ISTRIA sarok
• nyitható • ágyneműtartós

IBIZA nyitható kanapé

ME-400 szekrénysor LED világítással

119 900 Ft 184 700 Ft

99 900 Ft

FLO sarok extra rugós
• nyitható • ágyneműtartós

139 900 Ft

Viva extra rugós franciaágy

72 900 Ft

DA-200 konyha LED világítás-
sal munkalappal, mosogatóval

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

79 900 Ft 74 900 Ft
101 500 Ft

TRÓJA rugós 
franciaágy

66 100 Ft
59 900 Ft

61 800 Ft
69 900 Ft

144 200 Ft

79 900 Ft

CSOK-olnak?  
Időben szólunk!
Különleges ajánlat a Családi Otthonteremtési 
Kedvezményt igénybe venni kívánók részére.

A ház, lakás nem csak falakból áll. Elengedhetet-
len része azoknak a bútor, ezen belül is a beépített 
konyhabútor, melynek költsége a CSOK keretében 
elszámolható. 

Mivel a bútor 
az, ami legutol-
jára kerül beépí-
tésre akkor, ami-
kor már minden 
más kifizetésre 
került, fontos, 
hogy már a kez-
detektől tisz-
tában legyünk 
azzal, mennyibe 
is fog majd ke-
rülni, mennyit tartalékoljunk annak az árára. Bizo-
nyára nem szeretnének kompromisszumokkal teli, 
a maradék pénzből csak a minimális igényeiknek 
megfelelő (vagy meg sem felelő) konyhát az egyéb-
ként új házban, lakásban látni, használni. Gondol-
kodjanak előre!   

Már a tervezés, költségvetés készítés időszakában 
látogassanak el hozzánk, tervezzük meg együtt, idő-
ben, leendő konyhájukat, hogy elkerüljük a későbbi 
bosszúságot, a nem várt költségeket. 

Amit kínálunk:
• A konyha tervezését
• A költségvetés elkészítését
•  Méretezett rajzot a kapcsolódó  

szakipari munkákhoz
• Árgaranciát 
• Időgaranciát
• Ugyanolyan stílust a többi helyiségbe is. 

További információkért, feltételekért  
hívjanak bennünket.

Konyhabútor, és  
konyhagép egy helyen!
Az új konyhabútor megálmodása, elkészíte-
tése önmagában is komoly feladat ügyfeleink 
számára. 
Annyi féle anyag, stílus, szín választható, hogy a bő-
ség zavara könnyen elbizonytalanítja a megrendelőt. 

Az új konyha, általában 
új konyhagépeket is kí-
ván, ami további után-
járást tesz szükségessé. 
Az sem várható el, hogy 
naprakész informáci-
ókkal rendelkezzenek a 
legújabb háztartási gé-
pekről, hisz nem minden 
nap vásárolnak műszaki 
cikkeket.  Szerencsére mi 
mindkét problémára egy 
helyen, egy üzletben kí-

nálunk megoldást, mellyel megtakarítunk Önöknek 
időt, fáradságot, és nem kevés idegeskedést.

Azzal is hozzájárulunk ügyfeleink életének javítá-
sához, hogy valóban személyre szabott, igényeikre 
igazított bútorokat készítünk. Az egyedi esetünkben 
nem csak az egyedi méretet jelenti, sokkal inkább a 
különleges minőséget, a kivételesen ügyfélbarát ta-
nácsadást, és azt, hogy nincs olyan igény, stílus, öt-
let, aminek megvalósításától elzárkóznánk. Így lesz 
bútorainknak olyan egyénisége, amely úgy illeszke-
dik otthona hangulatába, hogy közben funkcióit tö-
kéletesen ellátva, ékessége, dísze lesz annak. 

Háztartási gép specialistánk pedig gondoskodik 
arról, hogy az új háztartási gépek ne csupán arcu-
latában, passzoljanak az új bútorhoz, hanem segít 
eligazodni az energiahatékonysági mutatók, szolgál-
tatások, várható élettartamok látszólagos útvesztő-
jében is. Mindezt teszi úgy, hogy fokozottan figyel 
arra, hogy az Ön az ügyfél főzési, vásárlási szokásait, 
életvitelét leginkább szolgáló gépet kínálja.  

Hege Design Kft, Kaposvár, Kanizsai u. 43 
Tel.: 82/412-630 Web: www.hegedesign.hu, email: info@hegedesign.hu

fürdôszobaszalon Kaposváron!

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

AKCIÓ! SeCCo SzIgeteléSeK: 

ÚJDoNSÁgoK!

Mosogatók  
Dante • Marmorin • Blanco fürdőszobába, nappaliba

BVF intelligens  
elektromos fűtésrendszer

ArIStoN ÚJDoNSÁgoK!

fürdőszoba, terasz szigetelések, dilatációs szalagok  
20% kedvezménnyel! 2016. február 19-től március 31-ig

3D látványtervezés! Helyszíni felmérés

VelIS  
villanybojler

tAVASzI ÚJDoNSÁgoK A lAguNÁBAN. 
Számtalan új burkolólap, csempe, padlólap, kültéri  

csúszásmentes gres- lapok a szivárvány minden színében.
Ha ön egyedi, minôségi burkolatokra, fürdôszobára vágyik mindenképpen nézzen be üz-
letünkbe. 18 év tapasztalatával, illetve minôségi termékek kínálatával valósítjuk meg az ön 

elképzeléseit a fürdôszobák 
és a burkolatok terén. Szol-
gáltatásaink közé tartozik a 
helyszíni felmérés, szakta-
nácsadás, látványterv készí-
tés illetve házhozszállítás. 
Mindemellett folyamatos 
újdonságok: elektromos 
padlófûtések, minôségi mo-
dern villanyboylerek, moso-
gató medencék széles vá-
lasztékban.

Még tavalyi  
árakon!

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

MûSzáríTOTT  
fûréSzáruK: Tölgy,  
büKK, éger, fenyô
- Táblásított lapok
- Ajtó, ablak frízek
- remmers faápoló olajak

Az akció: február 19-28-ig tart.

OSb lapok különbözô  
vastagságban  

1250x 2500 mm

lAMbérIáK éS HAjópADlóK

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

Az akciók 2016. február 1-től visszavonásig tartanak.

A város legjobb  
pizzájA!

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!
házhoz 

szállítvA is!

Igal területére 
keresünk  

megbízható  
munkatársat,  

kIadványok  
terjesztésére.
tel.: 0620/599-6916

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

ELEDELEK  
ALLERGIÁS  

KUTYÁKNAK! 



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

Torkos csütörtök  
a Cornerben!

Februártól minden 
CsüTörTökön 

féláron  
TorkoskodhaT  

a Cornerben  
a belváros szívében. 
kiváló mesterszakácsaink  

garantálják az ön által  
kiválasztott étel minőségét.

az akció 2016. február 1-től február 29-ig.

Corner Étterem 
jót enni, jót inni 
egy jó helyen!

-50%

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

megújult • ÉTlappal,  
• szakmai vezeTÉssel, 

• szakmai gárdával, 
• szemlÉleTTel várja önt  

a Corner étterem személyzete. 

a magas szakmai elvárásoknak  
megfelelően a város legkiválóbb 

mesTerszakáCsai gondoskodnak arról,  
hogy kedves vendégeink egy felejthetetlen 

gasztronómiai élményben részesüljenek. 

2016. a megújulás éve a  
Corner étteremben. 

a városban egyedül-
álló módon több kiváló 
mesTerlevÉllel  
rendelkező konyha- 
főnök várja és készíti  
el a remekműveit.

Corner Étterem  
jót enni, jót inni  
egy jó helyen!

A Kaposvári Exóta  
Díszmadártenyésztő Egyesület

szeretettel meghívja Önt és családját  

díszmAdárKiállításárA,  
ahol számos egzotikus kis  

és nagy papagáj megtekinthető.
Helye és ideje: Kaposvár Berzsenyi Dániel Általános Iskola  

Szent Imre u 29/C; Február 27- 28. 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

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

Polikarbonát  
lemezek és kiegészítőik

HulláM pOlIKArbOnáT: 2790 ft/m2-től
légKAMráS: 2990 ft/m2-től  

lapszabászgépes méretrevágással - raktárról azonnal
a vásárTéri csavarbolTban!

Még tavalyi  

árakon!

KerTI SzerSzáMOK  
10% kedvezménnyel!

Akció: 2016. február 19-től március 31-ig tart.

építŐanyag KeresKedés
Kaposvár, Jutai u. 28.  
tel: 82/320-949
nyitva:  h-p: 07:30-16:00
szo: 7:30-12.00

1430 ft  
25 kg zsák, 57,2 ft/kg

telepi  
KészletrŐl

cseke@csekeepker.t-online.hu • www.csekeepitoanyag.hu
BanKKártyás fizetési lehetŐség! az ajánlat 2016.02.19-tól 02.29-ig, ill. a készlet erejéig érvényes,  
az ár az áfá-t tartalmazza. a kedvezmény az eredeti árból értendő és más kedvezménnyel nem vonható össze!

zsáKos szénBriKett

hullámpala  
160x110 cm

pB palacK 
11,5 kg

2900 ft/tábla 
1648 ft/m2

3900 ft/db 
339 ft/kg

10.600 ft 
424 ft/m

Kerítésfonat 
1,5 m x 25 m

Kerítésoszlop 2,5 m

1650 ft/db 
660 ft/m

polisztirol lapok 1-10 cm-ig

     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

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 2016. 02.01-tól visszavonásig tart.  
a kép csak illusztráció

TojóTyúk 
elôjegyezhetô!
vörös
580 Ft/db
kaposvár, Dombóvári út 3. 
(állateledel bolt)
Szállítás: márciusban!
vagy házhozszállítva: 650 Ft/db
0620/204-2382
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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



 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 2016. február 19-től  

a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget nem vállalunk.

KApOSVár 

Vénus étkező  
6+1

Attila sarok109.900 Ft 43.900 Ft

Pille rugós kanapé  
fekvőfelület: 140x190 cm Sandra kanapé kattanós, rugós 

fekvőfelület: 120x190 cm

Jana relax  
fotel Sindy fotel

62.900 Ft
51.900 Ft

28.900 Ft

35.900 Ft

Díszpárnák

650 Ft/db

990 Ft/db(zippzáras, levehető 
huzattal)

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

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: 2016. 02.01-03.30-ig

Mega-Papír 2004 Kft. Kaposvár, Raktár utca 2. (volt Glória üzletház) Tel.: 06-82/526-111 Fax: 06-82/526-112 • info@megapapir.hu  
Nyitva: H-P: 8.00-17.00, Szo 8.00-12.00 Az árak bruttó árak az áfát tartalmazzák! Akció a raktárkészlet erejéig, ill .2016. február 19-március 12-ig.

MAKI húsvéti szalvéták 

megannyi változatban: 

300 Ft/cs. 
TAVASZI ACIÓINK:

Falinaptárak 50% kedvezménnyel, 

LANNO határidônaplók:  

999 Ft/db áron kaphatók! 

Coccolino öblítô 1 l 

490 Ft/db 
(8 illat) Nívea tusfürdô 

250 ml  

430 Ft/db 
(1720 Ft/l)  

nôi: 12 illat, férfi: 2 illat

Rexona spray 

150 ml 

490 Ft/db 

(3260 Ft/l) nôi: 12 illat, 

férfi: 6 illat

Rexona stift 40 ml 

490 Ft/db  

(12250 Ft/l) nôi 12 illat, 

férfi:10 illat

Rexona  

roll-on 50 ml 

490 Ft/db  

(9800 Ft/l) 6 illat

Jar mosogató 

1 l 

490 Ft/db  

4 változat Tomi Max Effect  

mosópor 1,4 kg  

890 Ft/db 

(636 Ft/kg) 2 változat

Tomi mosógél 

1,32 l  

890 Ft/db 

(674 Ft/kg) 2 változat

Könyvelés, 
tanácsadás. 

egyéni  
vállalKozó, 
őstermelő,  
gazdasági  

társaság, civil  
szervezetek  

részére. 
tel.: 20/250-7545  

20/351-9207  
németh géza ev.

kaposvár, raktár u. 2. • tel.: (82) 436 022 • nyitva: H-P: 8-17, Szo: 8-12

“Mindig sikerül a vevőket valami újjal meglepni.  
na és a kiszolgálás is mindig kiváló.”

“Ha valaki itt nem talál magának semmit, menjen a 
sóhivatalba.”

“Mondtam én, hogy kaposvár legjobb áruháza !  
itt minden van és árban is a legjobb!!”

“tetszik a humorotok!!!”

“Jó áruház, én is gyakran látogatom. Utoljára  
praktikus, átlátszó tárolódobozokat vásároltam 
különböző méretekben, nagyon jó áron!”

“Úgy látom, itt nemcsak azt várják,hogy beessen egy 
vevő,hanem tesznek is érte.Hajrá Marázplast!”

“Minden, ami a háztartáshoz szükséges itt 
megtalálható. Bő áruválaszték, udvarias  
kiszolgálás és kellemes környezet.”

én nagyon haragszom rátok!!!! olyan jók a szövegek, 
mindig elolvasom, aztán persze kedvem lesz 
vásárolni, már annyi kütyü-mütyüm van tőletek, 
hogy lassan én is kereskedést nyithatok :)”

“kocsival, üres csomagtartóval és hátsó üléssel  
javasolt a megközelítés. 

különben nem lesz hová pakolászni.”

“nagyon jó az üzlet és jók az árak.”

“kaposvár legjobb áruháza !! imádom !”

“Jó kis csapat,ilyen helyen én is szívesen dolgoznék.”

“nagyon jó az üzlet, szeretek ott vásárolni!”

“és itt milyen jó, igazi kereskedők dolgoznak, segítők, 
köszönet érte , szeretek odajárni.”

CSatlakoZZon HoZZáJUk Ön iS!

EZT ÍRJÁK RÓLUNK 
VÁSÁRLÓINK:

5. Jótékonysági Fitness Nap  
az autizmussal élőkért

SEGÍTS SZÍVBŐL ÉS ÉREZD JÓL MAGAD!
2016. február 27. szombat

HELySZÍn: KApoSVáR, II.  
RáKÓcZI FEREnc TAGISKoLA  

ToRnATERME, KAnIZSAI u. 67.
pRoGRAM: 

10.00 Standing pilates – kihívás a  
      pilatesben (Kovács Klaudia Éva)

11.00 port de Bras (Dunai Szilvi)

12.00 SúLyKonTRoLL  
(BÉreS AlexAnDrA)

13.00 Köredzés  
       (Májer Krisztián)

14.00 pilates (Sonntag Heléna)

15.00 Alakformáló Mix  
           (Lecső- Horváth Korinna)

16.00 Jóga (lendvai Ibolya)

KIáLLÍTÓK JELEnTKEZÉSÉT VáRJuK! (3500 Ft/asztal- magában foglalja:  
asztal + 2 szék; a teljes nap programját igénybe vehetik kedvük szerint)

11.00- 13.00 Kutyás Játszóház a csiga- Biga Alapítvány kutyáival.  
A program keretében megismerkedhetnek a részvevők a terápiás kutyák munkájával;  

lesz akadálypálya, bátorságpróba, kutyavezetés pórázon, kutyatársas stb. 

MATRAcoT VAGy ToRnASZŐnyEGET HoZZAToK MAGAToKKAL!
Belépőjegy elővételben február 25-ig: 1500 Ft + meglepi ajándékcsomag a helyszínen

Belépőjegy a helyszínen: 2500 Ft 14 éves korig, ill. autizmussal élőknek ingyenes!

Jegyek elővételben vásárolhatók: pilates Studio,  
Kaposvár, Balogh ádám utca 16. 

Tel: 20/395-7576; eva.klaudia@gmail.com 

Részletek:  pilates Studio, Kaposvár  
 Teljes Életű Autistákért AlapítványC
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JEGyEK  

ELŐVÉTELBEn  

MáR KApHATÓK 

a Tourinform 

irodában is!

TáMoGATÓK:

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 4-én  
hétvégi 

Március 29-én  
Esti

tanfolyaM indul!
E-lEarning bárMikor!

Biztonsági  
őröket 
kaposvári  

munkahelyre  
felveszünk.  

érd: 06-30-3515-433

IdeI rozella  
tojók röpdés  
elhelyezésre,  
valamint nímfa 

fIatalok eladók! 

0630/908-1920

Turul ÉTTerem És Panzió
7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 9. Tel.: 82/ 417-014 • 82/ 510-747
Email: info@turuletterem.hu • Web: www.turuletterem.hu

Hagyományos 

ételek, családias 

hangulat,  

otthoni ízek

frAnciA  

óriás- pAlAcsintázó

ÉT
LA

PFrancia  

óriáspalacsinta,  

különleges 
töltött 

 lángosok

a nagy érdeklődésre való tekintettel újra retro napok  a Turul Étteremben!2016. február  19-21-ig  (péntektől vasárnapig)!



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

a négysávos út, (61-es)mentén, a virág utcai kereszteződésnél! p  Parkolás az udvarban, a magánParkolóban és a mellékutcákban megoldható! info: 0620 954-2739

Az akció 2016.02.19 
– 03.31-ig tart.

egész évBen  

tartósan  

alacsony árak!

huzalszegek,  

csavarok  

kiárusítása:  

-40%

nagyobb  kiszerelések  kertépítők,  őstermelők  és közületi  vásárlók részére!

növényvédőszer és vetőmag nagykereskedés márkaboltJának akcióJa!
verhetetlen árakkal és hatalmas választékkal várJuk!

vetômagok  
Agrosel ................... 110 ft / tasak

Kertimag ................ 125 ft / tasak

ZKI .......................... 170 ft-tól / tasak

Rajnai Törpe 0,25 kg ............ 160 ft (640Ft/kg)

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

Borsó Család 1 kg ................. 650 ft
Maxidor 250 g ...................... 500 ft (2000Ft/kg)

Lucerna 1 kg .....................2.190 ft
Sportfûmag 1 kg ................... 900 ft
Szárazságtûrô fûmag 5 kg 5.790 ft (1160Ft/kg)

Árnyéktûrô fûmag 10 kg 10.900 ft (1090Ft/kg)

gombaölôszerek
Dithane 0,5 kg .....1.780 ft (3560Ft/kg)

Rézoxiklorid 1 kg .3.250 ft
Miltox sp. 0,8 kg ..3.350 ft (4020 Ft/kg)

Chorus 4,5 g .......................... 340 ft (76 Ft/g)

Topas 5x5 ml .....................1.490 ft (60 Ft/ml)

Topas 100 ml ....................3.250 ft (33 Ft/ml)

Systane 40 ml ...................1.770 ft (44 Ft/ml)

Eurokén 1 kg ......................... 900 ft
Curzate 200 g ...................2.100 ft (11 Ft/g)

Ridomil Gold 0,5 kg ..........3.890 ft (7780Ft/kg)

Quadris 200ml ..................7.910 ft (40 Ft/ml)

gyomirtók
Fozát 0,2 l .... 690 ft (3450Ft/l)

Fozát 1 l ...1.890 ft
Fozát 5 l ...8.790 ft (1760Ft/l)

Totál 0,2 l ....................... 690 ft (3450Ft/l)

Totál 1 l ......................2.090 ft
Totál 5 l ......................8.990 ft (1800Ft/l)

Glialka 0,2 l ................... 999 ft (4996Ft/l)

Glialka 1 l ..................3.190 ft
Glialka 5 l ...............12.500 ft (2500Ft/l)

Pázsitmester 0,1 l ......1.690 ft (17 Ft/ml)

Stomp 0,25 l...............2.350 ft (9400Ft/l)

lemosóPermetek
Agrokén 1 l ........ 990 ft
Vegesol 0,2 l ...... 990 ft (4950Ft/l)

Vegesol 1 l .....3.100 ft/l
Rézkén 0,25 l ........................ 990 ft (3690Ft/l)

Rézkén 1 l .........................2.990 ft/l
Bordóilé+kén 0,5 l ..........1.600 ft (3200Ft/l)

Bordóilé 1 l .......................2.190 ft
Thiovit 1 kg .......................1.290 ft
Champion 0,2 kg ..............1.350 ft (6750Ft/kg)

Olajos rézkén 0,25 kg ...........690 ft (2760Ft/kg)

Olajos rézkén 1 l .............. 2.290 ft

kertészeti sdegédanyagok
Agrofóliák ...................... már 680 ft /fm-tôl
Agroszövetek ................. már 300 ft /fm-tôl
Geotextíliák ................... már 170 ft /fm-tôl
Vakondhálók ................. már 160 ft /fm-tôl
Árnyékolóhálók ............. már 260 ft /fm-tôl
Háti permetezôk ........már 7.490 ft-tól
Ágvágók .....................már 2.690 ft-tól
Metszôollók ................... már 940 ft-tól
Kisállatcsapdák .........már 6.900 ft-tól
magyar háti Permetezô alkatrészek!

rovarölôszerek 
Mospilan 4 g ...520 ft (130Ft/g)

Spilan 4 g ........500 ft (125Ft/g)

Karate 50g .1.090 ft (22 Ft/g)

Decis 50ml ....................1.050 ft (21Ft/ml)

Cyperkill 50 ml .............1.390 ft (28Ft/ml)

Mavrix 50 ml .................1.550 ft (31Ft/ml)

Ortus 50 ml ...................1.500 ft (30Ft/ml)

Mospilan 100 g .............5.900 ft (59Ft/g)

Pirimor 10 g .......................570 ft (57Ft/g)

Force 0,5 kg ..................1.950 ft (4 Ft/g)

Dimilin 10g ........................500 ft (50Ft/g)

vetőmag és növényvédőszer  
nagyker márkaboltJa! 

legyen okos, takarékoskodJon!

úJ! webshoP: www.Petikert.hu  
úJ! kártyás fizetési lehetőség!

mÛtrágyák-táPoldatok
Pétisó 5 kg .............790 ft (158Ft/kg)

Pétisó 10 kg ......1.500 ft (150Ft/kg)

Pétisó 50 kg ...... 6.900 ft ( 139Ft/kg)

Ammóniumnitrát 5 kg ............890 ft (178Ft/kg)

Ammóniumnitrát 10 kg ..... 1.690 ft/kg (169Ft/kg)

Ammóniumnitrát 50 kg .....8.000 ft (160 Ft/kg)

NPK 3x15 5 kg .................. 1.150 ft (230 Ft/kg)

NPK 3x15 10 kg ................2.150 ft (215Ft/kg)

NPK 3x15 50 kg ................ 9.500 ft (194Ft/kg)

Kálisó 5 kg ........................ 1.100 ft (220Ft/kg)

Volldünger 2 kg ................ 1.690 ft (800Ft/kg)

Wuxal 1 l .......................... 1.500 ft
Muskátli doktor 1 l ................890 ft

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  

atlanta szekrénysor 125.900 Ft akCiÓgardróbszekrény 
Step gardróbszekrény 

239x203x60  
129.900 Ft akCiÓ

Salvo ár:
69.900 Ft-tól

AKCIÓS KonyhAbútoroK  
rAKtárrÓl AzonnAl! 

többféle  
Színben!

AKár  
egyedI  

méretben 
 IS!

Akció időtartama 2016. 02.19-tól a készlet erejéig, illetve 2015.02.29-ig érvényes
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90X200 cm 
 ágybetétek 
23.900 

Ft-tól

Ágybetétek  
akcióS Árakon  

többféle méretben! 

modern  
SzeKrénySoroK 

nAgy  
válASztéKbAn 
AKCIÓS árAKon

akció:
42.500 Ft

minőSégi magyar fenyőbútorok 5 év garanciával

  20% kedvezménnyel! 

Leo 3 lépésben hosszabítható  
gyerekágy szivaccsal 
ágyneműtartóval 51.700 Ft

Ülôgarnitúrák  
már 119.900 ft-tól

Salvo ár:
116.900 FtSalvo ár:

124.900 Ft

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

Találd meg a stílusodhoz leginkább illő  
esküvői öltönyt, s tedd feledhetetlenné
életed legszebb napját megjelenéseddel is. 
Öltözékek a család minden férfitagjának!

Kaposvár, Irányi D. u. 12. Tel.: 06-70/311-9286  

Villa-Curpad Lakodalmasház Kiskorpád 
Kiskorpád, Szabadság tér 2. • www.villacurpad.hu 

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

2016-ban, megédesítjük lakodalmát:  
Ingyenes csokiszökôkút, 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.

Kiss-Villa Curpad étterem
Kaposváron egyedülálló!

Tradicionális barbeCue SpeCIaLITáSoK és  
KézmûVeS hamburgereK 6-14 órás sütési idôvel

házi, fôzött szószokkal!
Kaposvár, rákóczi tér. 3.  

(A Borostyán Hotel alatt a színházzal szemben)  

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

- -

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

Termékeinket minőségi  
alapanyagokból készítjük  

megrendelőink részére.

Matucza Gránit

Legjobb minőséget,  
legjobb áron!


