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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. IV. 1–V. 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

Indul a tavaszi konyhaláz!
Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!

!
!K

E-200 6 elemes MDF konyha 
munkalappal, mosogatóval

79 900 Ft 74 900 Ft

CO-270 szekrénysor LED világítással MDF frontos elemes konyha 
munkalappal, mosogatóval

ISTRIA sarok
ágyneműtartós, 
nyitható

FLO rugós sarok
nyitható, ágyneműtartós

FERO rugós sarok 
nyitható, ágyneműtartós

CARLA extra rugós 
franciaágy

152 500 Ft
184 700 Ft

119 900 Ft

103 600 Ft

123 800 Ft

73 900 Ft

119 900 Ft139 900 Ft 57 400 Ft

99 900 Ft

Csak:

TOLEDO rugós 
franciaágy

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

Az akciók 2016. május 6-tól visszavonásig tartanak.

A város legjobb  
pizzájA!

Május 13-tól pénteken és szoMbaton  

hajnali 4 óráig  
vállaljuk pizzáink házhozszállítását.

kóstold Meg a város legjobb pizzáját,  

Mindössze 990 Ft-ért!
házhoz  

szállítva is!

kóstold Meg a város legFinoMabb Menüjét,

ami változatos, gyors, precíz, modern konyhatechnológiával  

készülő, a kor alapvető elvárásainak megfelelve

csoMagolással együtt 920 Ft-ért,   

házhoz szállítjuk minden hétköznap 10.00-15.00 óráig. rendelésfelvétel hétköznap a menüre 09.30-14.30 óráig.

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: 8:00-16:30 P: 8:00-16:00-ig

THERMOPLUS bEJÁRATI AJTóK  
25 ÉVES JUbILEUMI AKCIóS ÁRAK 

HöRMANN TERMÉKEKRE!
A részletekről érdeklődjön üzletünkben!

HEGEDüS-HÚSHÁZ
a magyaros ízek háza!

Továbbá sertés, 
marha, birka, 

baromfi széles 
választékban.

DisznóToros 
kiszállítása  

rendezvényekre, 
összejövetelekre, 

baráti találkozókra.
Az ajánlat 2016. május 20-tól  

visszavonásig tart.

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

ÁllAnDó ÁrAK!
Császar vég  550 Ft/kg

Császar szél  670 Ft/kg

Borda porc  699 Ft/kg

lapocka  799 Ft/kg

sertés tarja  799 Ft/kg

Füstölt kolbász  1599 Ft/kg

Angol szalonna  1650 Ft/kg

Füstölt tarja  1650 Ft/kg

Kolozsvári szalonna  1999 Ft/kg 

Akció nélkül iS kivÁló ÁrAk!

veszélyesnek ítélt,  
nem dönthető  
fák kivágása,  

alpintechnikával,  
teljeskörű garanciával, kedvező áron!

tel.: 0670/372-6553

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 május 2-től május 30-ig, ill az akciós készlet erejéig tart.

DáviD öltönyök vőlegényeknek,
és a násznépnek.

Örömanyáknak komplék, kosztümök
árengedménnyel!

AKCIÓ!

Élvezze  
a látás 
szabadságát

Szemüveglencsék japán technológiával 

HOYALUX iD 
PROGRESSZÍV LENCSÉK
Az akció időtartama: 2016. május 1. - június 30.

30%
KEDVEZMÉNNYEL!
Az akció keretében a Hoyalux iD LifeStyle V+ X-Act szemüveglencsék 30%, 
a többi típusú Hoyalux iD termék pedig 25% kedvezménnyel vásárolható meg.
Az akció további részleteiről érdeklődjön az üzletben!
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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

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: május 20-31-ig tart.

osb lapok különbözô  
vastagságban  

1250x 2500 mm

lAMbériák és hAjópAdlók

Ahol fábAn most 
sincs hiány!

Még tavalyi árakon!

május 30-ig

május 30-ig



KAPos ABlAK nyílÁszÁró sTúDió
Kaposmérő, Gárdonyi G. 25.
Tel.: +36 70 601 7858 
kaposablak@kaposablak.hu • www.kaposablak.hu

PÁlyÁzzon velünK Az oTThon  
meleGe ProGrAm KereTéBen!
Teljes körű ügyintézés keretében  
vállaljuk CsAlÁDi hÁzAK  
enerGeTiKAi KorszerűsíTéséT!

hősziGeTelés
nyílÁszÁró Csere

nAPelem
nAPKolleKTor!

+36-20/345-6917
+36-20/514-3921
+36-70/398-6535

info@atad-technic.hu
sebestyen.epito.kft@gmail.com

Öltönyre, kiegészítőkre van szüksége?
Nálunk az egyik legnagyobb választék várja!
• öltöny • nadrág • zakó • ing   
                                               kiegészítőkNe döntsön  
nélkülünk!

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

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

TojóTyúk 
elôjegyezhetô!
vörös
550 Ft/db
kaposvár, Dombóvári út 3. 
(állateledel bolt)
májusi ill. júniusi szállítással (az idôpontról érdeklôdjön!)

vagy házhozszállítva: 650 Ft/db
0620/204-2382
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Kaposvár, Bajcsy-Zs. u 2. Tel.: 82/526-326  
info@corneretterem.hu www.corneretterem.hu

corner
gastro

T h e  r e s T a u r a n T

Búzasörben és csípős mustárban érlelt csontos tarjasteak

Grill steak duett (bélszín-hátszín)

Barna búzában marinált sertés cotelette

Barbecue sertés oldalas és marhaszegy pikáns méz mázban pirosra sütve 

Pfeffersteak rozmaringvesszők között grillezve

Hagyományos erjesztésű sörben pácolt, bőrös, ropogós sertés csülök bajor káposztával

Bajor vegyes grill kolbász tormával és mustárral  

Rosenheim-i gemischter grill parádé (szűzérme, pulyka-csirkesteak, hátszín, steakburgonya) 

Szárnyas grill nyárs cukkini és gomba-paprika ölelésében

Grill zöldség kavalkád (cukkini, gomba, hagyma, radicchio, padlizsán) 

T-bone steak pikáns fűszervajjal és fóliás burgonyával

Grillezett fűszeres, héjas burgonya karikák

Frühling-sommer saláta kreáció joghurtos-kapros öntettel

Bajor ecetes burgonyasaláta 

Pulykasteak fokhagymás mustárban pácolva, langyos vörös céklamártással

Corner grill nyárs (szűz, bélszín, csirke, gomba, cukkini, kaliforniai paprika) 

Tradícionális bajor grill ételek:

Corner Étterem Erdinger 
bajor grill és sör terasz 

CoRneR ÉTTeRem jóT enni, jóT inni eGy jó Helyen!

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

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. 05.20-tól visszavonásig tart.  
a kép csak illusztráció

kAposvár 

 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. május 20-tól  

a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget nem vállalunk.

Max nappali sor 
2,6 m-es

4 fiókos 
komód

Bogi 2 előszobafal 

82.900 Ft

32.900 Ft

Komód 
103x130x43 cm

Mona 200 cm-es  
gardrób vállfás-polcos

49.900 Ft 110.900 Ft

25.900 Ft

89.900 FtDóri akciós konyha 200 cm-es

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

Megnyílt!
KUTYAKOZMETIKA

Kaposfüred, Állomás utca 17/b.

Vincze Tímea
Bejelentkezés:  

0630/777-5810
Szeretettel várom kedvencét!

GArÁZS 
kiADó!

kaposváron a  
Berzsenyi utcában.

10.000 Ft/hó
érdeklődni: 

0620/585-5996

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

önálló munkavégzésre 
képes jogosítvánnyal 

rendelkező

lakatos
munkatársat keres

előny:
- kapuszerelési 

gyakorlat
-elektronikai jártasság

érdeklődni: 0682/512-070 
0620/479-6958

kaposkapu@kaposkapu.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: 2016.05.02-05.31-ig

emelőkosArAs 
Autó 

bérelhető!
19 m emelő-

magassággal  
rendelkezik

érdeklődni: bádogos szaküzlet
kaposvár pécsi u 9. (delta udvar)

tel./fax: 82/321-565;  
Mobil: 20/416-0843

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

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

ÍzelÍTő megújulT  
ÉTlaPunkból:
•  bazsalikomos  

paradicsomleves  
mozzarella sajttal

•  aranydurbincs citromfű 
mártással, blitvával

•  marhapofa pörkölt  
kolbászos házi tarhonyával

ÉpítŐanyag KeresKedÉs
Kaposvár, Jutai u. 28.  
tel: 82/320-949
Nyitva:  H-P: 07:30-17:00
Szo: 7:30-12.00

telepi  
KÉszletrŐl

cseke@csekeepker.t-online.hu • www.csekeepitoanyag.hu
BanKKártyás fizetÉsi lehetŐsÉg! az ajánlat 2016.05.20-től 05.31-ig, ill. a készlet erejéig érvényes,  
az ár az áfá-t tartalmazza. a kedvezmény az eredeti árból értendő és más kedvezménnyel nem vonható össze!

samott tégla  
több méretben

hungarocell  
telepi KÉszletrŐl
hŐszigetelŐ  
rendszer aKció!  
színfelár nélkül, ingyen alapozóval.
feltételekről és a részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.

10.600 ft/tek 
424 ft/fm

KerítÉsfonat  
1,5x25 fm

deKornád

• 1 m • 1,2 m 
• 1,4 m • 1,6 m  
• 1,8 m • 2 m

BaKonytherm   
KÉmÉnyrendszer

tÉrKŐveKKertdíszítő kövek  
nagy választékban

felülfagyasztós  
hűtőszekrények 

69.990 ft-tól*

Méret: 155x60x60 cm.  
Rendelés esetén 1 héten belül.  
A kép illusztráció. Az ajánlat 2016. 05.20-tól visszavonásig.

konyhai gépek forgalmazása,
egyedi bútorok készítése. 

hege design kft kaposvár, kanizsai u. 43
tel: 82/412-630. e-mail: info@hegedesign.hu

KARÁDI HOLLAND BÚTORBOLT
Karád, Alkotmány u. 1. Tel./Fax: 84/570-033  

Nyitva tartás: Szerda: 10-17 h  
Csütörtök: 15-20 h • Péntek: 10-17 h • Szombat: 10-17 h 

e-mail: baleetorma@gmail.com • web: www.inoa.hu

Új KAmIONÁRu éRKezeTT!

Németh Eleonóra
kozmetikus mester sminkes

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

nemeteleonora@freemail.hu

Feszesítő, alakjavító 
cellulitkezelés  

kedvezményes bérlettel!

B 
e 
a 
u 
t 
y

B 
o 
x

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

„Zselic” éjsZakai teljesítménytúrák
Időpont: 2016. május 28. – május 29. • Helyszín: Zselic Tájvédelmi Körzet

Rajt – Cél: Simonfa Ady Endre u. 17. Meteor kulcsos turistaház

„Zselic 10” Rajt:  21:00 óra 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: - 
 Nevezési díj:  700,- Ft/fő

„Zselic 20” Rajt:  21:00 óra Útvonal: Simonfa – Cserénfa – Kaposgyarmat 
– Simonfa. Túratáv: 22 km  Szint: 310 m Szintidő: 6 óra MTSZ pont: 39 

 Nevezési díj:  1.000,- Ft/fő

„Zselic 40” Rajt: 18:00 óra 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 Nevezési díj: 1.200,- Ft/fő

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.  

Az ügyeseket a célban virsli, zsíros és lekváros kenyér, meleg tea fogadja.  
A természet megóvása érdekében kérünk, hogy hozz magaddal poharat.

A távokat teljesítők oklevelet és kitűző kapnak.

Bővebb információ: sebestyén Gabriella 70/203-5752

Minőségi 
tűzifA elAdó 
13.000 ft-tól 

(1x1x1m-ben) 
rendeljen most: 
30/83-25-271

Az ajánlat 2016.05.20-tól visszavonásig tart.

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: 2016.05.02-05.31-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 2016.05.20 
– 05.31-ig tart.

egész évben  

tArtósAn  

AlAcsony árAk!

detiA 

csigAölôszer  

600 g  

1450 ft 
2,41 ft/g

virágFöld 50 l  790 ft 16 ft/l

növényvédőszer és vetőmAg nAgykereskedés márkAboltJánAk AkcióJA!
verhetetlen árAkkAl és hAtAlmAs válAsztékkAl várJuk!

FŰmAg kAvAlkád!
Sportfûmag 1 kg ........... 900 ft
Univerzális fûmag 1 kg 900 ft

Univerzális fûmag 10 kg ........8.800 ft (880 Ft/kg)

Szárazságtûrô fûmag 1 kg .....1.190 ft 
Szárazságtûrô fûmag 5 kg .... 5.750 ft (1.150 Ft/kg)

Szárazságtûrô fûmag 10 kg 10.990 ft (1.099 Ft/kg)

Árnyéktûrô fûmag 1 kg ..........1.190 ft
Árnyéktûrô fûmag 5 kg ..........5.750 ft (1.150 Ft/kg)

Árnyéktûrô fûmag 10 kg .... 10.990 ft (1.099 Ft/kg)

Legelôfû keverék 10 kg ...... 11.990 ft (1.199 Ft/kg)

Kaszálófû keverék 10 kg .... 12.500 ft (1.250 Ft/kg)

gombAölôszerek
Champion 200 g . 1.350 ft (6750 Ft/kg)

Amistar 10 ml ..........700 ft (70 Ft/ml)

Miltox sp. 0,8 kg . 3.350 ft (4188 Ft/kg)

Score 5x5 ml ..................... 2.100 ft (84 Ft/ml)

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)

Thiovit 1 kg ....................... 1.290 ft
Curzate 200 g ................... 2.100 ft (11 Ft/g)

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

Quadris 200 ml ................. 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 ......................1.890 ft
Totál 5 l ......................8.790 ft (1758Ft/l)

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

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

Pázsitmester 100 ml ..1.790 ft (18 Ft/ml)

GYOM-STOP 100 ml ...1.850 ft (18,5 Ft/ml)

kertészeti segédAnyAgok
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!

vetőmAg és növényvédőszer  
nAgyker márkAboltJA! 

legyen okos, tAkArékoskodJon!

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

táPoldAtok
Wuxal 1 l .............1.500 ft
Volldünger 2 kg ...1.690 ft (345 Ft/kg)

Muskátli Doktor 1 l .. 890 ft
Leander Doktor 1 l ....................... 890 ft
Vitaflóra általános 1 l ................. 690 ft
Substral balkon 2 l  

        + 1 l AJándék ....2.150 ft (716 Ft/l)

Volldünger fluid 1 l ...................... 845 ft
Fitohorm komplex plusz 1 kg...1.290 ft
Vitaflóra citrus 0,5 l ..................... 480 ft (960 Ft/l)

Substral orchidea 0,25 ml ............ 750 ft (3 Ft/ml)

Substral rovarölôs táprúd ........1.000 ft

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

Mospilan 50 g . 3.990 ft (80 Ft/g)

Mospilan 100 g 5.900 ft (59 Ft/g)

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

Decis 50 ml ................... 1.090 ft (22 Ft/ml)

Mavrik 50 ml ................ 1.650 ft (33 Ft/ml

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

Karate zeon 250 ml ...... 5.900 ft (23,5 Ft/ml)

Flumite 5x5 ml .............. 1.690 ft (68 Ft/ml)

Full  200 ml ................... 3.350 ft (17 Ft/ml)

Sherpa 50 ml .....................690 ft (14 Ft/ml)

MÛTRÁgYÁK
Mohairtós gyepmûtrágya 3 kg ..1.590 ft (530 Ft/kg)

Mohairtós gyepmûtrágya 10 kg 4.990 ft (499 Ft/kg)

Gyomirtós gyepmûtrágya 3 kg ..1.590 ft (530 Ft/kg)

Általános gyepmûtrágya 10 kg .4.490 ft (449 Ft/kg)

Hosszú hatású gyepmûtrágya 15 kg 14.500 ft (967 Ft/ kg)

Gyepstarter mûtrágya 5 kg ........6.900 ft (1380 Ft/kg)

Pétisó 5 kg ..................................... 790 ft (158 Ft/kg)

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

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

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

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

kaposvár, nagyszeben u. 2. tel: +36-30/328-3400  
nyitva: k-p 9-17, szo 9-13. www.notaris.hu

AdvAntix hetek 
május 2-31-ig!

Nyomdai anyagokhoz

íven belüli felirattal íven kívüli felirattal

4 kg-nál  

kisebb 

kutyáknAk  

(0,4 ml)  

2100 ft/pipetta  

(8400 ft/ml)

25 kg-nál  
nAgyobb  kutyáknAk (4 ml)  2690 ft/pipetta  (673 ft/ml)

4-10 kg-os 

kutyáknAk  

(1 ml)  

2250  

ft/pipetta 

10-25 kg-os  kutyáknAk  
(2,5 ml)  2430 ft/pipetta  (972 ft/ml)

hAtAlMAs Akció Az ÚjonnAn 

Megnyílt vásártéri bÚtorházbAn!
hetente MegÚjuló  

árukészlet....

 ingyenes pArkolási 
lehetőség...

díjtAlAn házhoz  
szállítás....

extrA Minőségű hAsznált  
osztrák bÚtorok verhetetlen áron...

AjánlAtunkból: - ülőgArnitÚrák: 25.000 ft-tól
- étkezők: 20.000 ft-tól

- frAnciAágyAk: 30.000 ft-tól - kAnApék: 15.000 ft-tól
- tükrös szekrénysorok: 35.000ft-tól

 nézzen be hozzánk, MeglátjA Megéri!
kaposvár, vásártéri u. 2. tel: 20/431-4305, 20/276-1125

Az árak bruttó árak, az áfat tartalmazzák. Az akció 2016. május 6-tól május 31-ig tart.

építÕanyag centrum
nálunk mindent megkaphat az építkezéshez.

Kaposvár, Raktár u. 25. (Füredi út körforgalomnál) 
Telefon: 82/416-119 • www.kaposepker.hu

kapos-épker
k a p o s v á r

1995

20 év

• cement • ecset • zsAlu  
• téglA • pAlló • cserép  

• osb • fóliA • sóder
• kerítés elemek

• gipszkArton • homok

Az akció 2016. május 20-tól május 31-ig tart.

exkluzív 
AjánlAtunk:

műAnyAg, fA és  
         Alumínium  
                  nyílászárók  
                      forgAlmAzásA.

Prémium ajánlatunk:
Bejárati ajtók  

bruttó: 59.000 Ft-tól

Redőnyök, szúnyoghálók, kitekerős 
napellenzők, garázskapuk,  

NOBO programozható fűtőpanelek, 
napelemek, napkollektorok.

európA piAcvezető 
profiljA könyvelés, 

tAnácsAdás. 
egYéni  

vállAlkozó, 
őstermelő,  
gAzdAsági  

társAság, civil  
szeRvezeTeK  

RészéRe. 
tel.: 20/250-7545  

20/351-9207  
németh géza ev.


