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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. VIII. 1–IX. 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!   
E-200 MDF frontos konyha 
munkalappal, mosogatóval

79 900 Ft 74 900 Ft

MDF frontos konyha vastag 
munkalappal, mosogatóval

ISTRIA sarok
• ágyneműtartós
• nyitható

123 800 Ft

VIVA extra rugós 
franciaágy

139 900 Ft

70 600 Ft

119 900 Ft

64 000 Ft

76 500 Ft

102 900 Ft

LINDA rugós 
kanapé

Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!NXM-280 szekrénysor

LAGUNA „U” sarok extra rugós
• ágyneműtartós
• nyitható

PLANET sarok
• ágyneműtartós
• nyitható

189 700 Ft

96 600 Ft 87 000 Ft

176 400 Ft 189 900 Ft

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 szeptember 16-tól szeptember 30-ig,  
illetve a készlet erejéig tart.

Ballagásra akciós  
árakon felöltöztetjük!

Uraknak  
DaviD öltönyök,

hölgyeknek  
komplék, kosztümök.

Bemutató darabok  
az üzletben megtekinthetők!
kedves, udvarias kiszolgálással 

várjuk üzletünkben!

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

www.enablakom.hu • info@enablakom.hu 

Tervezze meg nyílászárójáT  
és annak kölTségeiT! azonnal!
Szerkesztő és árazó programunk egyedülálló 
lehetőséget ad rá Önnek! Próbálja ki!

www.ablak-ajto-redony.hu

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

VÍZMÉRÔCSERE!
Globoszer Bt.

Kaposvár, Arany J. tér 8.

VÍZMÉRÔk CSERÉjE,  
ÉRtÉkESÍtÉSE

Telefon: 
82/415-399

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

*A nálunk vásárolt gépek esetében, gépektől függő mértékben. Részletek az üzletben.  
Megbeszélés előzetes egyeztetés szerinti időpontban. www.hegedesign.hu • info@hegedesign.hu

IDŐBEN SZÓLUNK, hogy  
KarácSoNyra mEgLEgyEN!

KoNyhaBútor  ELŐrENDELéSI aKcIÓ!- Ingyenes tervezéssel- Látványterv készítéssel- háztartási gép beépítési kedvezménnyel!*

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

Archimede  
zuhAnykAbin
Bevezető áron:  

379.000 Ft

- fényterápia, 

- termosztátos esőztető
- gőzfürdő

Olasz design, német szerelvények!
méretek: 90x90, 100x100, 80x120 cm

Az akció: 2016. szeptember 16-tól október 31-ig tart.

Vivida csempék,  
különböző színekben,  

óriási akció! 
30x60 cm: 3599 Ft/m2

fürdôszoBaszalon Kaposváron!

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

“Hullnak a falevelek!”
Ősz-köszöntő  

zenés est  
a Forever Duóval.
Hangulatos zene, finom vacsora, 

és egy pohár bor várja  
a kedves érdeklődőket!

Mindez hol? Corner gastro!
2016. október 15-én  
(szombat) 20.00 órától hajnalig.

A belépő 4.000 Ft, mely tartalmaz 
egy 3 fogásos vacsorát is.

Füredi erdőmester
Ahol fában nincs hiány

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 ErdőmEsTEr facEnTrum

Acél tető-fedőlemez
www.konnyuteto.hu

szAkszerű, gyors kivitelezés

• Műszárított luc • Borovi fenyő
 • Rétegelt lemezek • Táblásított lapok

• lAmbériA • hAjópAdló • szárított, gyAlult deszkA,  
gerendA • szigetelés • gipszkArton

építő minőségű 
fenyő fűrészáru!

készletről AzonnAl! 

kültéri lAzúrok,
terAszolAjok

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. 09.01-09.30-ig



kaposvár, Vásártéri u. 2. • tel: 06-70/433-7214  
vasartericsavar.hu • e-mail: tar.zoltan@vasartericsavar.hu

Nyitva: H-P: 7.30-17.00 • Szombat: 9:00-12:00-ig 

cSAvAR
SzeRSzám
cSAPáGy
SzAKüzleT

10 mm víztiszta légkamrás:  2.990 Ft/m2

10 mm víztiszta hullám:  2.790 Ft/m2

3 mm tömör:  8400 Ft/m2

16 mm víztiszta légkamrás:  4.990 Ft/m2

4 mm tömör:  11.200 Ft/m2

koCSibEálló - tERaSZtEtő - oldalFal - üVEg HElyEtt 
- bEVilágÍtóNak, Stb. RaktáRRól, RöVid HatáRidőVEl, 

kÉRÉSRE gÉPi MÉREtRE VágáSSal
az árak bruttó árak, 2016. szeptember 1-től szeptember 30-ig érvényesek, vagy a készlet erejéig.

Polikarbonát  
lemezek és kiegészítőik

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: 2016.09.01-09.30-ig

Őszi ablakcsere 
akció!

Gondoljon már most a télre!
rendelje meg már szeptemberben új nyílászáróit,
akár 30% Gyártói kedvezményel!
ingyenes helyszíni felmérés somogy megye egész területén!
tel: 06-20/542-1856 • korcsmár istván 

korcsmar.istvan78@gmail.com  az
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KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖKHÉTFŐ

14.45-16.00

16.10-17.00

17.10-18.00

18.10-19.00

TKP
1.

osztályosoknak

TKP

1.

osztályosoknak

TKP

2.

osztályosoknak

TKP

3-4.

osztályosoknak

TKP
Iskolára hangoló
nagycsoportos

ovisoknak

TKP
középső

csoportos
ovisoknak

TKP motivációs 
és tanulás 

stratégiai kurzus 
felsősöknek

TKP

Iskolára hangoló

nagycsoportos

ovisoknak

TKP

Iskolára hangoló

nagycsoportos

ovisoknak

Ó R DR EA N

Tanulás  Könnyítő Program
foglalkozások 

középsős  nagycsoportos ovisoknakés

 és alsós osztályos iskolásoknak

TKP tanulási stratégia és motivációs kurzus felsősöknek! 

A tudás, ami megmarad.

A kezdés hetében regisztrálóknak 

10% kedvezmény a 2016-os évben!
Kezdés: szept.19.

TKP - ahol öröm a tanulás!

2016/17-s tanév

www.tkp.vadviragalapitvany.hu                 www.vadviragalapitvany.hu

info@vadviragalapitvany.hu

Vadvirág Alapítvány                     Kaposvár, Németh I. fasor 27.

Tel.: 82/526-093 Mobil: 06/20 920 61 58

ECHO-ESKÜVŐ
Kedves házasulandók, változatlanul kedvezô áron  
több helyszínen állunk rendelkezésetekre, 60-180 fôig.

Ár: 8.400 Ft/fôtôl

Áraink tartalmazzák:
v terem bérleti díját,
v színvonalas felszolgálást,
v komplett dekorációt, virágokkal,
v bôséges NÉGYFOGÁSOS vacsorát,
v éjfélkor svédasztalt
v korlátlan italfogyasztást
v segítséget az esküvô megszervezésében!

2017-es AJÁNDÉK: névkártyák, menükártyák,  
ültetési rend, kültéri vintage dekoráció zenével.

www.echo-eskuvo.hu
Tel.: 06-30/777-92-80

veszélyesnek ítélt,  
nem dönthető  
fák kivágása,  

alpintechnikával,  
teljeskörű garanciával, kedvező áron!

tel.: 0670/372-6553

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

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.

Kaposvár, Tallián Gyula u. 118.
Kaposvár, Dózsa Gy. u. 16. II. emelet

postmaster@meteor1.t-online.hu 
www.meteor-kaposvar.hu

kAposvári  
meteor tte

vénAsszonyok nyArA Az Adrián 
és plitvice vízesései

IdőponT: 2016. szepTeMBeR 24-25.
Indulás: 04:45 - kor vasútállomás 05:00 - kor AnTsz

Útvonal: Kaposvár – nagykanizsa - omisalj (Krk 
sziget) - plitvice - slunj – nagykanizsa - Kaposvár

program: 2016. szeptember 24-én  
nagykanizsa: pihenő

- omisalj: szállás elfoglalása, szabad program

2016. szeptember 25-én:  
plitvicei tavak - slunj település megtekintése

Visszaérkezés: 25-én az esti órákban

Költség (teli busz esetén):  szállás, étkezés és útiköltség: 
19.500 Ft/fő- plitvice belépő:  felnőtt: 100 kuna/fő,  

diák: 70 kuna/fő, gyerek (7-18 év között): 50 kuna/fő

túravezetők: sebestyén gabriella (70/203-5752),  
sármezei ferenc

jelentkezés 2016. július 31-ig, 12.000 ft/fő előleg  
befizetésével a meteor irodában vagy előzetesen .

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

francia  

ÓriÁS- PaLacSinTÁZÓ

ÉT
LA

P

Francia  

óriáspalacsinta,  

különleges 
töltött 

 lángosok

Pizza És óriásPalacsinTa 

kiszállíTás!

Marcali hollandbútor bolt és Matrac stúdió
Marcali, Kossuth l. u. 19. • nyitva: h-P: 9-12, 13-17 szo.9-12 • tel: 06-30/235-7006 • www.mhbb.hu

Új fenyô  
ágykeretek!

konfor és golden Dream  
Matracok teljes választéka!

Barokk étkezô  
garnitúra 149.900 ft

tölgy tálaló  
89.900 ft

Bôr ülôgarnitúra 259.900 ft

Luszter 
lámpák nagy  
választéka

kanapé + 2 db karosszék 
125.900 ft

Az akció 2016.09.15-tôl  
a készlet erejéig tart.

tömör tölgyfa  
szekrény 149.900 ft

BORÁSZATI ESZKÖZÖK 
VÁSÁRA A MARÁZPLASTNÁL!

ÍZELÍTőüL:
Rövid nyakú  
üveg

Hosszú 
nyakú üveg

179 Ft

149 Ft
269 Ft

215 Ft
kaposvár, raktár u. 2. • tel.: (82) 436 022 • nyitva: h-p: 8-18, szo: 8-12  Az ajánlat 2016. 09.16-től  

visszavonásig érvényes.

JÖJJÖN  
ÉS  

HOZZA  
EL A  

FELESÉ-
GÉT IS!

Németh Eleonóra
kozmetikus mester sminkes

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

nemeteleonora@freemail.hu

KozmetiKai  
fogfehérítés

B 
e 
a 
u 
t 
y

B 
o 
x akácfa, ill. vegyesfa  

(tölgy, bükk, gyertyán), valamint 

széldeszka 
aprítva, kályhakészen! 

vegye meg már most!
keményfa  

fûrészpor kapható!
kiszállítás korrekt áron, saját autónkkal, akár vidékre is! 

 tel.: 30/735-7695

tûzifa

az akció 2016. 09.16-tól visszavonásig tart. a kép csak illusztráció



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

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

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

árainkról érdeklődjön személyesen, a  
kaposvár, dombóvári út 1. szám alatti üzletünkben

tel.: 06/82 410-500 ügyeleti halottszállítás (0-24h): 06 30/256-54-44

töRZSök tEMEtkEZÉS
a megbízható szolgáltató!
tÉNylEgESEN tEljES köRű  
SZolgáltatáSt NyújtuNk.

HaMVaSZtáS gaRaNtáltaN  
lEgolCSóbbaN!  
HűtÉSt Mi NEM SZáMoluNk!

Vizsgálat előzetes bejelentkezés alapján. 
Rendel: • Dr. Leposa Márta  

• Dr. Magyar Mária • Dr. Rehák Ágnes
Az akció 2016. szeptember 15-től visszavonásig tart.

FAMÍLIA OPTIKA  
(Somogy üzletsor)
Kaposvár, Rippl-Rónai J. tér 2. 
Tel.: 06-82-423-088

Máté Claudia
fotográfus, sMinkes, Modell, stylist
Tel.: +36-30-854-7384 • mateclaudia.photography@gmail.com

www.claudiaphotography.wixsite.com/claudiaphotography

Modell portfólió:
Kezdő és profi portfólió fotók, 
Magazin minőségű képek és Ajándék 
modell tréning!

óvodai fotózás:
Minőségi óvodai fotózás, ahol a kicsik 
egyéniségét bemutató ovi fotók készülnek.

átváltoztatlak:
Arra a napra legyél te is címlaplány.  
Smink és öltözködési tippek. 

esküvÔi fotók:
Gyönyörű esküvői fotók,  
2016-os foglalható időpontokkal!

Várom még sok szeretettel fotózásra 
babyket, gyermekeket, barátnőket, testvér 
párokat és családokat.Valamint csodálatos 
háziasszonyokat,  anyukákat akik arra a 
napra címlapmodellekké szeretnének válni!

Simonfa, a 67-es fôút mellett. Tel.: 20/950-6980; 20/597-7017 
Nyitva: hétfô–péntek: 10–16, egyéb időpont telefonos egyezetés alapján.

Használt stílbútorok széles választéka. 
Bútorainkat felújítjuk. ASzTAloS éS 

kárpiToS bérmunkáT iS vállAlunk.
Antik bútorok adás-vétele, restaurálása, 

kárpitozása. Gyermekbútorok!

Olíva Olasz
BútOrBOlt

kaPoSVáR 

 újPiaC tÉR 4. 
(a távolsági buszpálya- 

udvarnál, volt CBA helyén)
Nyitvatartás: 

Hétfő-Péntek 830-1730 
Szombat 830-1230

 Üzlet telefonszáma:  
06-20/244-7337

Használt  
bútorok, 

ágyak,  
székek nagy  
választékban 

kaphatók!
Az ajánlat 2016. szeptember 16-tól  

a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget nem vállalunk.

Frimon gardrob  
160 cm, vállfás-polcos

Alfa franciaágy, rugós 
160x200 cm

Attila sarok étkező 
118x158 cm

Sofi sarok ülőgarnitúra rugós, 
235x155cm, fekvőfelület: 140x200 cm

56.900 Ft 63.900 Ft

43.900 Ft

2.690 Ft-tól

88.900 Ft

Sámli két méretben

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

Az akció 2016. 09.16-tól  
09.30-ig érvényes.

miért rendelné meg máshol, hA nálunk AzonnAl viheti!  szállítás dArus tehergépkocsivAl, időpontegyeztetés AlApján.

tetőcserép
egész évben  
FolyAmAtos  
AkcióbAn raktárkészletről!

Hőszigetelő  
rendszer  
telepi  
rAktárkészletről.

toscAnA AvAnti 
cserép 1550 Ft/m2

A Kaposvári Úszó SE
szeretettel várja 

szeptembertől, kezdő  
illetve haladó csoportjaiba  

az úszás sportággal 
megismerkedni vágyó 

leendő sportolóit,  
3,5 éves kortól.

Jókedv, precizitás,  
gyermekközpontúság-ez 
a három dolog amit szem 

előtt tartva végezzük 
munkánkat!

További információért  
keressen minket bizalommal!

Tel: 0670/ 775-9418
makatics.peter@gmail.com

Szeretnénk segítséget nyújtani 
azok számára, akik az ősszel 
tetőfelújítást terveznek.

Könnyű tető akciónk keretén belül 
már 1.590 Ft/m2–től vásárolhatnak új 
fedőanyagokat otthonukra. Az egyik 
népszerű termékünk a táblásított 
cserepeslemez fényes és matt felülettel, 
melynek súlya ~5kg/m2. Széles forma-
és színválasztékban rendelhető, maxi-
mum 6m hosszúságig. Akár palára is 
rátehető! Újdonság e téren a Quartz 
felület, mely kiemelkedő ellenállóságot 
biztosít a kezelés és felszerelés során 
előforduló karcokkal szemben, de a fel-
szerelés után is. A termékre 20 év teljes 
körű szín-és korrózióállósági garancia 

vonatkozik. Továbbá, gondolva a ki-
sebb felújításokra, kereskedésünkben 
raktárról trapézlemez kapható. 

A másik kedvelt tetőfedő anyagunk 
a Gerard kiselemes kőzúzalékkal szórt 
cserepeslemez, melynek súlya ~7kg/
m2. Széles forma-és színválasztékban 
rendelhető, 50 év gyári garanciával 
rendelkezik.  Mitől különleges még a 
termék? Maga az acéllemez alumíni-
um-cink ötvözettel van bevonva, bá-
nyászott kőzúzalékkal a tetején, továb-
bá viharálló (köszönhetően a rögzítési 
technikának). Cégünk az ország legna-
gyobb Gerard forgalmazója és kivitele-
zője. Több mint 100 településen, több 
mint 500 tető referencia országszerte. 

Segítünk Önnek a választásban. Szé-
leskörű szaktudással (több,mint 30 év) 
állunk rendelkezésre, hogy Ön a legfris-
sebb és legteljeskörűbb információt kap-
hassa meg, mely segít meghozni a leg-
jobb döntést otthonával kapcsolatosan. 
Válasszon minket a kivitelezés terén is, 
nem csak a szakképzett csapat miatt, ha-
nem mert a fel nem használt anyagokat 
teljes áron visszavásároljuk, az elvégzett 
munkánkra pedig teljes körű garanciát 
biztosítunk. Látogasson el hozzánk és 
tekintse meg bemutató telepünket. Ne 
feledje, nálunk a nyitva tartáson kívül 
egyedi időpont is kérhető!

Beck Tetőszerviz Kft. Kaposvár,  
Tel: 82/416-808 • www.beck-tető.hu 

tetőfelújítás könnyű tetővel 



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

teleFoNszÁM: 06/20/954-2739

A négysávos út, (61-es)mentén, A virág utcAi kereszteződésnél! p  ingyenes PArkolás Az udvArBAn, A mAgánPArkolÓBAn, és A mellékutcákBAn!
Az akció a 2016. 09. 01-tôl a készlet erejéig, illetve 2016. 09.30-Ig érvényes!

őszi  VIRÁGHAGYMÁK  nAgy válAsztékBAn! MÁR 250 Ft/  csom.-tÓl

NÖVÉNYVÉDŐSZER ÉS VETŐMAG NAGYKERESKEDÉS MÁRKABOLTJA!
ÓRIÁSI VÁLASZTÉK, DISZKONT ÁRAK, A NAGYKERTŐL!

BorászAti eszkÖzÖk
Hosszúnyakú pálinkásüveg 0,5 l ............... 185 Ft
Sima pálinkásüveg  0,5 l ............................ 125 Ft
Borosüveg 0,75 l .............................................85 Ft
Üvegballon 10 l ......................................2.350 Ft
Üvegballon 15 l ......................................2.990 Ft
Üvegballon 25 l ......................................3.990 Ft
Üvegballon 50 l ......................................5.690 Ft
Üvegballon 54 l ......................................5.990 Ft
Parafadugók ...................................  már 15 Ft-tól
Szeszfokolók ...........................  már 1.200 Ft-tól
Mustfokolók ............................. már 1.200 Ft-tól

MûtRÁGYÁK – szeRVestRÁGYÁK
Szarvasmarhatrágya 10 l ................ 300 Ft (30 ft/l)

Szarvasmarhatrágya 40 l ................ 900 Ft (22,5 ft/l)

Komposztált szm. Trágya 45 l ......... 990 Ft (22 ft/l)

Ôszi komplex mûtrágya 5 kg .....1.090 Ft (218 ft/kg)

Ôszi komplex mûtrágya 10 kg ...1.990 Ft (199 ft/kg)

Ôszi komplex mûtrágya 50 kg ...8.500 Ft (170 ft/kg)

Téli komplex mûtrágya 5 kg ........... 950 Ft (180 ft/kg)

Téli komplex mûtrágya 10 kg ....1.660 Ft (166 ft/kg)

Téli komplex mûtrágya 50 kg ....7.500 Ft (150 ft/kg)

Dekorációs fakéreg 70 l .............1.450 Ft (20,7 ft/kg)

Color mulcs (vörös, sárga) .........1.590 Ft (32 ft/ l)

Gyepmûtrágyák .................. már 1.190 Ft-tól

HordÓvásár
Tölgyfahordó 50 l .......................29.900 Ft
Tölgyfahordó 100 l .....................37.500 Ft
Tölgyfahordó 150 l .....................42.500 Ft
Eperfahordó 20 l .........................29.000 Ft
Inox hordó 50 l ...........................29.900 Ft
Inox hordó 100 l .........................41.990 Ft
Inox hordó 150 l .........................49.900 Ft
Kádcsapok .......................már 1.890 Ft-tól
Hordócapok ......................... már 650 Ft-tól
Mûa. Kotyogók .................... már 150 Ft-tól
Gumidugók .......................... már 710 Ft-tól

ÚJ! webshop: www.peTIKeRT.hU  
ÚJ! kártyás fizetési lehetőség!

BorászAti segédAnyAgok
Borélesztôk ...................................már 140 Ft-tól

Derítôszerek ..................................már 290 Ft-tól

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

Sanaton 1 kg ................................... 1.790 Ft

Borfestékek ...................................már 600 Ft-tól

Úszótabletták................................már 350 Ft-tól

Savas hordómosó 1 l ...................... 1.290 Ft

Természetes pálinkaaromák ........már 750 Ft-tól

Borkén ...........................................már 130 Ft-tól

Törzsoldat 1 l ....................................... 370 Ft

áttelelő  BorsÓk 250 g 160 Ft(0,65 Ft/g)

BomBA ár!  

HePo AlágyúJtÓs  

(400 G) 270 Ft 

(0,7 Ft/g)

rágcsálÓírtÓszer kAvAlkád
Biotoll pép 0,5 kg ................850 Ft (1,7 Ft/g)

Biotoll pép 1 kg ..............1.500 Ft
Biotoll pép 5 kg ..............6.100 Ft (1220 Ft/kg)

Glodacid pép 0,5kg ........1.100 Ft (2,2 Ft/g)

Ratata granulátum 0,4 kg .850 Ft (2,12 Ft/g )

Egérragasztó 135 g .............340 Ft (2,5 Ft/g)

Patkányragasztó ..................990 Ft 
Procum-b pép 0,4 kg ...........750 Ft (1,9 Ft/g)

Procum-b pép 5 kg .........6.900 Ft (1380 Ft/kg)

Procum-b granulátum 0,4 kg ....450 Ft (1,1 Ft/g)

Procum-b granulátum 3 kg ....2390 Ft (797 Ft/kg)

úJdonság!  
Protect-b revolution 280 g .........850 Ft (3 ft/g)

legyen okos  
tAkArékoskodJon, egyetlen  

kAPosvári üzletünkBen!

FûmAgok – lucernA
Sport 1 kg .............................. 900 Ft 
Univerzális 1 kg .................... 900 Ft 
Univerzális 10 kg .............8.800 Ft (880 Ft/kg)

Szárazságtûrô 1 kg ..........1.190 Ft 
Szárazságtûrô 10 kg  ....10.990 Ft  (109,9 Ft/kg)

Árnyéktûrô 1 kg ...............1.190 Ft 
Árnyéktûrô 5 kg  .............. 5.790 Ft (1160 Ft/kg)

Legelôfû 10 kg ..............11.990 Ft (1190 Ft/kg)

Kaszálófû 10 kg  ...........12.500 Ft (1250 Ft/kg)

Lucerna 1 kg .................... 2.200 Ft
Lucerna 5 kg  ................10.500 Ft (2100 Ft/kg)

Lucerna 25 kg ..............  51.990 Ft (2090 Ft/ kg)

MÁR 900 Ft-tÓl!  

kőmulcs,  

sziklAkertHez

kaposvár, Nagyszeben u. 2. tel: +36-30/328-3400  
Nyitva: k-P 9-17, Szo 9-13. www.notaris.hu • az akció 2016.09.16-09.30-ig érvényes.

Nyomdai anyagokhoz

íven belüli felirattal íven kívüli felirattal

kutya  

“S” (0,67 ml)  

1360  

Ft/pipetta

(2030 Ft/ml) 

MaCSka  

(0,5 ml)  

1215  

Ft/pipetta

(2430 Ft/ml) 

kutya  
“l” (2,68 ml)  1750  Ft/pipetta
(653 Ft/ml) 

kutya  
“Xl” (4,02 ml)  2025  Ft/pipetta

(504 Ft/ml) 

kutya  

“M” (1,34 ml)  

1475  

Ft/pipetta

(1101 Ft/ml) 

kutya-macska 
spray 100 ml 

3600 Ft
(36 Ft/ml) 

SZEPtEMbER a FyPRySt 
hava a Notaris-nál!

KUTYAKOZMETIKA
Vincze Tímea

kutyakozmetikus várja a  
szépülni vágyó kedvenceket!

Kaposfüred, Állomás utca 17/b.
Bejelentkezés:  

0630/777-5810

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 2016.09.16-tól 09.30-ig, ill. a készlet erejéig érvényes,  
az ár az áfá-t tartalmazza. A kedvezmény az eredeti árból értendő és más kedvezménnyel nem vonható össze!

BETon KErTi 
TipEgŐK

SAMoTT

hungArocEll  
TElEpi KÉSzlETrŐl
hŐSzigETElŐ  
rEndSzEr AKció!  
Színfelár nélkül, ingyen alapozóval.
feltételekről és a részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.

TÉrKŐvEKKErTdíSzíTŐ 
KövEK

álláSlEhETŐSÉg!  
ÉpíTŐAnyAg  

KErESKEdÉSünKBE  
KErESünK:

• árukiadó munkatársat,  
vezetőüléses targonca  

jogosítvánnyal.

• gKi kártyával rendelkező  
teherautó sofőrt, darukezelői 

 jogosítvány előny lenne.
Érdeklődni telefonon, illetve  

személyesen telephelyünkön.

Az akció 2016. szeptember 1-től a készlet erejéig tart.


