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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

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

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

Az akció március 4-től március 31-ig tart.

AKCIÓ!
DávID öltönyöK  
vőlegényeknek,

és a násznépnek.
Örömanya ruhák, 

komplék, kosztümök.

Elegáns DÁVID 
öltönyök

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!

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

Trattoria la Prima! egy kicsi itália a belváros szívében.

A hamisítatlan itáliai konyhát és ízeket  

szakmai tanácsadónk és a képzést  

felügyelő calabriai sokszoros nemzetközi díjas 

chef, Domizio VerrAzzi  

segítségével szolgáljuk fel az Ön asztalára! 

Március közepétől kaposváron,  
a belváros szívében, egyedülálló módon, 

tradícionális recept alapján, házilag, 

kézzel készített tésztákkal  

(töltött ravioli, tortelloni, mezza luna, tagliatelle,  

pappardelle) várjuk kedves vendégeinket! 

Kaposvár, Kanizsai u. 43.  
Tel/fax: 82/412-630 
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Beépíthető és szabadonálló háztartási gépek, mosógatók, csaptelepek egyre nagyobb választéka.
Nyitva: H-P: 9-17:30 Szo: 9-12 • www.hegedesign.hu • info@hegedesign.hu

CSok-kal NáluNk iS köNNyeBB!
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leHetetleN? BútoRBaN?  
Nem iSmeRjük!

új koNyHájáHoz,  új BeéPítHető  HáztaRtáSi géPek,  iNgyeNeS  SzállítáSSal!

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

MÛanyag nyílászárók áruháza 
Kaposvár, Raktár utca 23. Tel.: 06-70/626-9351  

www.enablakom.hu • info@enablakom.hu 

nálunk nem kell  
kompromisszumot kötnie!

új termék a Piacon
aluplast 4000 Plus  

85 mm-es  
6 légkamrás ablakok
verhetetlen áron! Hol?
kaposvár, raktár utca 23. 

a sPórolás Bajnokainak!
ne a minőségen takarékoskodjon!

Március 1-31-ig

minden  
ami tető

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

az akció: 2016. március 4-19-ig tart.

traPézlemez t-18
készletről azonnal!

1750 Ft/m2

különböző táblaméretben,
vörösesbarna színben.

munkavédelmi  
bakancs- cipő akció 

5.990,-

Hátizsákok  esőruhák 
valódi bőr övek, stb. 

vadász nadrág, vadász 
mellény, katonai gyakorló 

ruházat. surranók

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: 2016. 03.04-tól 03.31-ig

kabát

4.500,-
Derekas nadrág

3.990,-



A Philip Természet- és Állatvédô  
Egyesület állami és önkormányzati  

támogatás nélkül, az Önök adó  
1% felajánlásaiból tartja fenn menhelyét,  

és segíti a rászoruló, beteg, gazdátlan  
állatokat, immár 16 éve. Támogassa  

Ön is további segítô munkánkat!

Adószám: 18772638-1-14
Számlaszám: OTP Bank  

11743002-29907322-00000000
Köszönjük!

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: 2016.03.01-03.31-ig

Prémium
multifokális
szemüveglencsék
HOYA prémium multifokális szemüveglencsék most 35 % kedvezménnyel 
és 6 hónap megszokási garanciával. Próbálja ki kockázat nélkül!

Az akció 2015. november 1-től 2016. január 31-ig van érvényben, és a Hoyalux iD (Hoyalux iD MyStyle V+, Hoyalux iD LifeStyle V+, Hoyalux iD LifeStyle V+ X-Act és Hoyalux iD WorkStyle V+) 
szemüveglencsékre vonatkozik. Az ajánlat nem tartalmazza az esetlegesen szükséges szemvizsgálat és szemüvegkeret díját. További részletek az üzletekben és a www. opticnet.hu honlapon.

6 hónap
megszokási

garancia

-35%
HOYALUX iD

FAMÍLIA OPTIKA (Somogy üzletsor)
Kaposvár, Rippl-Rónai J. tér 2. • Tel.: 06-82-423-088
Vizsgálat előzetes bejelentkezés alapján.  
Rendel:  Dr. Leposa Márta • Dr. Magyar Mária • Dr. Rehák Ágnes

meghosszabbítva 

március 31-ig
!

Könyvelés, 
tanácsadás. 

egyéni  
vállalKozó, 
őstermelő,  
gazdasági  

társaság, civil  
szervezetek  

részére. 
tel.: 20/250-7545  

20/351-9207  
németh géza ev.

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

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.

Biztonsági  
őröket 
kaposvári  

munkahelyre  
felveszünk.  

érd: 06-30-3515-433

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

Kaposvár, Teleki u. 20. • Tel.: 06-70/601-1522 • Nyitva: h-p: 9-17-ig, Szo: 9-12-ig

Vőlegényeknek alkalmi gyapjú  
öltönyök, elegáns fazonban,  

két-háromrészesen, nagy  
színválasztékban kaphatók, vagy  

megrendelhetők! Háromrészes  
mellények, hozzá illő alkalmi inggel!

díjtalan méretre  
készítés és igazítás!

STUDIUM  
FUTURUM
NYELVISKOLA
ANgOL KözépFOKú
NéMET KözépFOKú

ANgOL KEzDô
80 óRáS 

TANFOLYAMOK 
INDULNAK!
Kaposvár, Honvéd u. 18/b  

Tel.: 82/ 321-231 • 30/500-2032
www.studiumfuturum.hu  

AL-1485; pL-7292/005 nysz: 14-0070-04

TojóTyúk 
elôjegyezhetô!
vörös
550 Ft/db
kaposvár, Dombóvári út 3. 
(állateledel bolt)
Szállítás: márciusban!
vagy házhozszállítva: 650 Ft/db
0620/204-2382
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Turul ÉTTerem És Panzió
7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 9. Tel.: 82/ 417-014 • 82/ 510-747
Email: info@turuletterem.hu • Web: www.turuletterem.hu

egy hétvége a  Hölgyekért!ÚJ! a városban egyedülálló fedeTT, szÉlvÉdeTT  fŰTÖTT Teraszon  ünnepelheti  a nőnapot kedvesével, a család hölgy tagjaival.
az étteremben 

2016.03.11-12-én 

18:00-tól zenés esttel 

tesszük varázslatossá  

a hangulatot.

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” 
4. túra MedvehaGyMa szedő túra

Időpont: 2016. március 19. szombat 
Találkozás: Távolsági autóbusz pályaudvaron 07:25-kor 

Indulás: 7:35-kor Bőszénfára
Túraútvonal: Bőszénfa - Vörösalma vadászház - Simonfa • Túratáv: kb. 11 km 

Költség: 680 Ft - teljes áru menetdíj Visszaérkezés Kaposvárra: 13:00-kor vagy 16:25-kor
Túravezető: Sebestyén Gabriella 20/410-410-2

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

„Más, de nem kevesebb!”
Az Ön adójának  

1%-a
GyerMekeinket tehetjük 

boldoGAbbá áltAlA!

számunkra  
érték!

közhasznú Alapítvány

Adószámunk: 18511000-1-14

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. 

KapoS-épKer

miért rendelné meg máShol, 
ha nálunK azonnal viheti!

gyors kiszolgálással! szállítás darus  
tehergépkocsiVal, időpontegyeztetés alapján.

hőszigeTelő RendszeR  
2 cm től 10 cm vastagságig.  
Telepi raktárkészletről.

Vakolat, festék, lábazati műgyantás  
vakolat, számítógépes színkeverése.

TeTőcseRép
egész évBen FolyamaTos  
aKcióBan raktárkészletről!

KapoS-épKerK a p o S v á r

1995

20 év

Németh Eleonóra
kozmetikus mester sminkes

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

nemeteleonora@freemail.hu

Elfelejtené a rossz  
időt,a hideget?

Egy kellemes arc
kezelés, amely  

„vitamindús  
táplálkozás”  

a bőrének!
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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

LáriFári Alapítvány

Élményt adó1%
A LáriFári Alapítvány  

a nehéz élethelyzetben lévô  
gyermekeket és családjukat  

támogatja különbözô  
élményterápiás programokkal. 

Karitatív vitorlásversenyeivel tesz 
azért, hogy a balatoni vitorlázás 
társadalmi felelôsségvállalása 

mind szélesebb  
körben megvalósuljon.

Kérjük, segítse Ön is a 
LáriFári Alapítványt adója 

1%-ának felajánlásával!
Adószám: 18409208-1-14



Igal területére 
keresünk  

megbízható  
munkatársat,  

kIadványok  
terjesztésére.
tel.: 0620/599-6916

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

Nőnapi bál  
a Corner-ben  

a Forever duóval 
2016. március 11-én  
(pénteken) 20.00 órától hajnalig.

A belépő 3.000 Ft, mely tartalmaz 
egy 3 fogásos vacsorát is.

BáDogos szaküzlet
az ön csatornázási 

 gondjainak megoldója

ÚJdonságok!
üzlEtünkbEn kibővült  
árukészlEttEl várJuk!
- 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

ÉpítŐanyag KeresKedÉs
Kaposvár, Jutai u. 28.  
tel: 82/320-949
Nyitva:  H-P: 07:30-16:00
Szo: 7:30-12.00

telepi  
KÉszletrŐl

cseke@csekeepker.t-online.hu • www.csekeepitoanyag.hu
BanKKártyás fizetÉsi lehetŐsÉg! az ajánlat 2016.03.04-tól 03.19-ig, ill. a készlet erejéig érvényes,  
az ár az áfá-t tartalmazza. a kedvezmény az eredeti árból értendő és más kedvezménnyel nem vonható össze!

tÉrKŐveK

Cement aKCió 
25 kg zsák

pB palaCK 
11,5 kg
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

zúzott KöveK

799 ft/25 kg 
32 ft/kg

álláslehetőség
Építőanyag  

kereskedés keres

1 fő teherautó 
sofőrt

Feltételek: GKI kártya, 
pótkocsi jogosítvány, 

darukezelő bizonyítvány

1 fő  
segédmunkás 

+ udvaros
Jelentkezés: 

7400 Kaposvár, Jutai út 28.
Tel.: 06-30/336-8883

kaposvár, raktár u. 2. • tel.: (82) 436 022 • nyitva: h-p: 8-17, szo: 8-12

MÁRCIUS 8-ÁN ILYEN  
VIRÁGGAL VÁRJUK A HÖLGYEKET.

Jöjjön el hozzánk  
március 8-án,  
vásároljon kedve szerint
és a pénztárnál  
MEGAJÁNdéKozzUK  
EGY CSEREpES VIRÁGGAL.

 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. március 4-től  

a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget nem vállalunk.

kaPosvár 

MAXX nappali fal
260 cm-es

Szeged konyha asztal
70x50 (100) cm 

Pizza szék 82.900 Ft

18.900 Ft

8.900 Ft/db

51.900 Ft

U sarok ággyá alakítható
teljes méret: 305x155 cm 
fekvőfelület: 140x270 cm

32.990 Ft

Sandra kanapé 
kattanós, rugós 

fekvőfelület: 
120x190 cm

Szivacsos heverő
90x190 cm

105.900 Ft

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!
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NR KeRtészet
Dísznövény és Faiskola
Kaposfő, Kossuth út 3/A (A körforgalomtól 350 m-re)
Tel.: 06-30/628-4877 E-mail: info@nrkerteszet.hu
www.nrkerteszet.hu

kertészetünk 
március 7-től nyitVa tart!

gyümölcsfák 1450 Ft/db 
áron kaphatók!

/növények érkezéséről érdeklődjön kertészetünkben/

VADVIRÁG ALAPÍTVÁNY

1% Adószám:18762835-1-14

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

Hőszigetelő-rendszer akció!
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: 2016.03.01-03.31-ig



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

Bontás nélküli felújítása  
színes, mintás, bitumenes 
lemezzel, 12 év garancia.

Lapostető szigetelés,  
ingyenes felmérés,  

árajánlat.

Palatetők
bodÓ gábor

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

06-30/2277-082

• redőnyök, szúnyoghálók • kitekerős napellenzők • garázskapuk
• noBo programozható fűtőpanelek • napelemek, napkollektorok nagy választékban

NézzeN be hozzáNk! MeGlátja MeGéri!!!

Az akció 2016. március 4-től április 8-ig tart.

Cserélje ki  
Nyílászáróit,  

építtesse ki  
NapeleMes  
rendszerét, 30% 

-os

akár

állami támogatással, 
önerő nélkül!

viszont-
eladókat is 

kiszolgálunk!

Az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák.   

GARÁZSKAPUK 
UDVARI  
KAPUMEGHAJTÁSOK 
• LAKATOSMUNKÁK,  
• KOVÁCSOLTVAS KERÍTÉSEK
• ERKÉLyKORLÁTOK

EGyEDI IGÉNyEK SZERINT,  
MÉRETRE GyÁRTVA!
Kovácsoltvas elemek és kiegészítők

KAPOS-KAPU KfT.
Kaposvár, Guba S. u. 12. Tel.: 82/512-070 • www.kaposkapu.hu
Nyitva: h-CS-ig: 8:00-16:30P: 8:00-16:00-ig

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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hely

FOlYAmATOsAN FRiss AKciós TeRméKeKKel váRjuK  
Kedves vásáRlóiNKAT! ceTelem BANK hiTelKáRTYáT elFOgAduNK! 

Tavaszi áreső a Bakonynál!   
 FAsANO sAROK 
278.800 Ft    

(12 hó. x 28.000 Ft)  
- epedás 

- ágyneműtartós  
- ágyazható

egYedi KONYhABÚTOROK, 
méReTRe gYáRTvA!

ÚjdONság!

Piano asztal +  
6 db kármen szék 

121.950 Ft    
(12 hó. x 12.900 Ft) 

ádám 3-2-1  
15% kedvezménnyel: 

221.000 Ft helyett: 
187.850 Ft    

(12 hó. x 19.000 Ft) 

vlORe KANApé 
- epedás 

- nyitható: 150x200 cm 
- ágyneműtartós

149.900 Ft    
(12 hó. x 14.990 Ft) 


