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70 márka, több mint 1000 termék, készletről, vagy rendelésre üzletünkben.
Hege design kft, kaposvár, kanizsai u. 43. • tel.: 82/412-630 Web: www.hegedesign.hu • email: info@hegedesign.hu

Mosogatógép
Hogyan működik? A mosogatógép az egyik leghaszno-

sabb segédeszköz a háztartásban, nem csak azért, mert használatával 
jelentős víz, és áram takarítható meg, hanem – és ez szerintünk sokkal 
lényegesebb – a háziasszonynak rengeteg idejét szabadítja fel. Ez a sza-
badidő pedig pénzben kifejezhetetlen.

Működése hihetetlenül egyszerű, a mosogatókosarak alatt forgó 
lapátok találhatóak, melyeknek fúvókái nagy nyomáson forró, mosó-
szeres vizet permeteznek az edényekre, amelyek ettől a kettős hatástól 
tisztulnak meg. A mosogatási programok hosszúak, akár több órásak 
is lehetnek. Ennek oka, hogy nincs közvetlen fizikai kapcsolat, súrolás, 
dörzsölés, vegyi anyag és meleg víz végzi a munkát, ehhez pedig idő 
kell. A mosogatás során a gép a felvett egységnyi vizet többször visz-
szacirkulálja, újabbat csak az öblítéshez fog használni. A ciklusok alatti 
vízfogyasztás így alacsony, amely az áramfelhasználásra is kedvező ha-
tással van.

mekkorát vegyek? Mindössze két alapméret létezik, az 
egyik 45 cm, míg a másik 60 cm szélességű. Minden mosogatógép 
mélysége egységesen úgy van kialakítva, hogy a 60 cm-es konyhapult 
alatt elférjen. Az installálást tekintve további két konstrukciót különbö-
zetünk meg: szabadon álló, és beépíthető készüléket. A szabadon álló 

változatok a konyha bármely részére elhelyezhetőek, nem szükséges a 
beépítésük, előlapjuk, burkolatuk esztétikus, formatervezett. Azonban 
e típusoknál is van lehetőség azokat a konyhapult alá helyezni, például 
egy üres szekrény helyére. (A lehetőség mindkét méretnél kihasználha-
tó) A szabadon álló készülékek magassága ugyan 85 cm, amely a meg-
szokott konyhapult magassága, ám tetőburkolatuk eltávolítható, az így 
nyert közelítőleg 3cm-el már könnyedén becsúsznak a munkalap alá.

A beépíthető készülékek könnyen felismerhetőek első ránézésre, 
mivel az oldaluk, előlapjuk egyszerűbb, vékonyabb, általában nem fes-
tett, a fedőlap pedig egyáltalán nem található meg rajtuk. A burkolatot 
majd a konyaszekrény fogja megadni, a tetőlap a munkalap lesz, míg az 
ajtó borítása, a szekrény ajtajával fog megegyezni. A kezelőszervek elhe-
lyezésénél két változat lehetséges. A teljesen integrált, vagy él vezérelt 
típusok esetén a kezelőszervek az ajtó felső élére kerülnek, így az előlap 
teljesen eltakarja a mosogatógépet, kívülről úgy látszik, mintha csak egy 
lenne a szekrényajtók közül. Ez főleg rusztikus, hagyományos kony-
háknál előnyős, ahol egy modern elektromos berendezés elrontaná az 
összképet. A másik lehetőség külső, általában inox/fém kezelőpaneles, 
de beépíthető készülék. Ebben az esetben a kezelőszervek egy 11,5 cm 
széles panelen kapnak helyet az előlapon, és ez alá kerül a bútorral azo-
nos borítás.  Ez a változat a modern konyhákban lehet dísze.

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 10.21-től 11.15-ig,  
illetve a készlet erejéig tart.

EsküvőrE 
Dávid öltönyök  
vőlegényeknek  

és a násznépnek. 

Öröm-
anyáknak  
komplék, 

kosztümök, 

20%  
kedvezménnyel 

kaphatók!

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!

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

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

Mikulás bál  
a Corner-ben  

a Forever duóval 
2016. december 10-én  
(szombaton) 20.00 órától hajnalig.

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

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
kínálatunkból: 

• csempék, járólapok
• ragasztók, fugázók
• szaniterek
• kádak, zuhanykabinok
• csaptelepek
• fürdőszobabútorok

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

Ahol fábAn most 
sincs hiány!

traPézlemez
t-18  2m-2,5m-3m 

hosszúságban  
készletről azonnal!

Építő MinősÉgű  
FEnyő FűrÉszáru

79.900 Ft/m3

az akció 2016. november 4-november 15-ig tart.

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. X. 1–XI. 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

HATALMAS LEÁRAZÁSOK, SZUPER AKCIÓK!

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

119 900 Ft
76 500 Ft

102 900 Ft

Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!

FLO rugós sarok
• ágyneműtartós
• nyitható

GRANDE „U” sarok, rugós
• ágyneműtartós

BS-355 szekrénysor LED világítással

184 700 Ft

58 800 Ft

144 900 Ft 229 900 Ft

ALFA 
rugós 
franciaágy

137 200 Ft

264 900 Ft

Csak:

Csak:

munkavédelmi cipő, 
bakancs akCió! 

5.990,-

vízálló bakancs akCió! 

7.500,-

valódi bőr gyógy- 
cipők, papucsok 

5.400,-

vattakabátok, bélelt 
munkanadrágok, 

molinók  
szenzáCiós áron!

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. 11.02-től 11.30-ig

Ft-tól

Ft

Ft-tól

téli vadász ruházat 
széles választékban! 



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

Őszi ablakcsere akció!
rendelje meg most! amennyiben

2016. december 15-ig  rendeli meg nyílászáróit, 1 éven 
belül változatlan áron, bármikor beszereltetheti!

a részletekről érdeklődjön telefonon!
ingyenes helyszíni felmérés somogy megye egész területén!
tel: 06-20/542-1856 • korcsmár istván • korcsmar.istvan78@gmail.com  az
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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!

”Ha valaki  

nem eszik libát  

Márton napon,  

egész évben  

koplalni fog”

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

ne KOPLaLJOn,  
FOGLaLJOn helyet  
a Corner étteremben!

Márton napi  
libalakoma  
és újbor  
kóstoló
november 10-től 30-ig  

a Corner  
exclusive-ban.

Az első élményed a libákkal:
• Mernyei zöldséges ludaskása
• Toponári libabecsinált
• Libaragu leves pecsenye kacsamájjal
•  Libamáj szeletek grillezve pirított fokhagymával,  

tepertőkrémes bagett szeletekkel
•  Libatepertő zsírjában feladva primőr zöldségekkel   

• Kemencés libamájrizottó

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

káposztával, parasztos tócsnival
•  naranccsal és kakukkfűvel parfűmált  

libamáj szeletek vörösboros almakompóttal  
és burgonyapürével

•  Újboros aszalt szilvaágyon konfitált  
libamell túrós lapcsánkával

•  ropogós libacomb párolt káposztával,  
hagymás törtburgonyával

•  Libamájszeletek roston sütve,  
karamellizált alma és körte ölelésében,  
ribizli tükrön, burgonyafánkkal

•  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 kac-
samell pirosra sült ropogós kacsaszárnytő, zöld 
vesszők  
közt sült tanyasi hízott kacsa mája, buzsáki liba-
comb újboros káposztával és burgonyafánkkal.

Édes kis libáink:
• Mártonnapi desszertkompozíció
•  Kandírozott aszalt szilva és sütőtök  

alapon szunnyadó házi  
kevert kocka

• házi lúdlábtorta

Hoyalux iD
személyre szabott multifokális lencsék

25%
kedvezménnyel!

MOST

Szemüveglencsék japán technológiával 

Az akció időtartama: 2016. november 2. – 2017. január 31.
Az akció további részleteiről érdeklődjön az üzletben!

Lásson
világot!

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

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



életrevaló munkatárs

új fiat

•  Super Select négykerék-meghajtással  •  központi differenciálzárral  •  automata klímával  •  tolatókamerával   
•  érintőképernyős rádió Bluetooth-al     •  és további értékes extrákkal

*  A képen látható autó illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a Fiat Professional márkakereskedésekben.  
Az akció kizárólag december 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

Készletről! 

 Azonnal!
80dArABoS 

limitált széria

www.fiatprofessional.hu

Új FiAt FullBAcK 2.4d 180 le moSt nettó 5 999 000 Ft-tól

életrevaló munkatárs

új fiat

•  Super Select négykerék-meghajtással  •  központi differenciálzárral  •  automata klímával  •  tolatókamerával   
•  érintőképernyős rádió Bluetooth-al     •  és további értékes extrákkal

*  A képen látható autó illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a Fiat Professional márkakereskedésekben.  
Az akció kizárólag december 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

Készletről! 

 Azonnal!
80dArABoS 

limitált széria

www.fiatprofessional.hu

Új FiAt FullBAcK 2.4d 180 le moSt nettó 5 999 000 Ft-tól

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. 11.02-tôl visszavonásig tart. a kép csak illusztráció

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. 11.02-11.30-ig

HEGEDüS-
HÚSHÁZ
a magyaros ízek háza!

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

sertés lapocka  950 ft/kg
sertés comb  1050 ft/kg
sertés csontos karaj  999 ft/kg
Csirke pecsenye comb  550 ft/kg
Csirke nyakhát  199 ft/kg
füstölt paraszt kolbász  1650 ft/kg
sütő kolbász  1199 ft/kg
véres- májas hurka  850 ft/kg

Helyben sütött kolbász 
hurka pecsenye! 

vendéglátó egységeknek 
egyedi árajánlat! 

Az akció 2016. november 4-től november 15-ig tart.

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

vagy házhozszállítva: 650 Ft/db
0620/204-2382
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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.

vízmérÔCsere!
Globoszer Bt.

Kaposvár, Arany J. tér 8.

vízmérÔk Cseréje,  
értékesítése

Telefon: 
82/415-399

Turul ÉTTerem És Panzió
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!

KEZDŐDIK AZ ÜNNEPI 
KONYHAMARATON

És ez csak a jéghegy csúcsa! Jöjjön el és meglátja, miért lett a  
Marázplast a kaposvári háziasszonyok kedvence!

Nekünk pedig van egy rakás jó eszközünk hozzá!

Kaposvár, Raktár u. 2. • tel.: (82) 436 022 • nyitva: h-P: 8-17, szo: 8-12  Az ajánlat 2016. 11.04-től  
visszavonásig érvényes.

559 Ft

999 Ft

869 Ft

859 Ft

599 Ft

799 Ft

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

Kapos Farmer KFt. Kaposvár, rákóczi tér 2. (a színházzal szemben)   
tel.: 82/313-348; mobil: 06-30/729-3351 www.kaposfarmer.hu

Hogy Kedvence se Fázzon!
Kutyaruhák széles 

választékával  
várjuk!

KutyaFeKHelyeK, plédeK széles Kínálata üzletünKben.
a város egyiK legnagyobb Felszerelés  

választéKával várjuK Kedves vásárlóinKat!
pórázoK, HámoK, játéKoK, tápoK és eledeleK.  

nézzen be HozzánK!

kaPosvár 

 újPiaC tér 4. 
(a távolsági  

buszpályaudvarnál,  
volt CBA helyén)

Nyitvatartás: 
Hétfő-Péntek 830-1730 

Szombat 830-1230

 Üzlet  
telefonszáma:  

06-20/244-7337
Az ajánlat 2016.  
november 4-től  

a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget  
nem vállalunk.

Uni Viktória  
320 cm

Paula garnitúra  
3+2+1

Alfa szivacsos heverő  
87x195 cm

99.900 Ft 179.900 Ft

34.900 Ft

Rugós heverő  
80x200 cm

Relax  
fotel

71.900 Ft

46.900 Ft

29.900 Ft

Franciaágy  
140x200 cm

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

RÓNA bAlANceHORTObÁGY HÓdfARkú RApidO

hôSzigetelô rendSzer, Falazó tégla éS tetôCSerép aKCióK!
váSárolja meg áremeléS elôtt építôanyagait  

ingyeneS tároláSSal, aKár jövô évi KiSzállítáSSal.
Az akció 2016. november 4-től 30-ig tart. 



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. 11. 02-tôl a készlet erejéig, illetve 2016. 11.30-ig érvényes!

kőmulcs  (márvány  őrlemény) már 900 Ft-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 ......................................5.590 Ft
Üvegballon 54 l ......................................5.750 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
Hordócsapok ........................ már 650 Ft-tól
Mûa. Kotyogók .................... már 150 Ft-tól
Gumidugók .......................... már 710 Ft-tól

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

JÖvőre is lesz tAvAsz!
Olajos rézkén 1 l ...............................2350 Ft 
Rézoxiklorid 0,5 kg ...........................1900 Ft (3,8 Ft/g)

Miltox speciál 0,8 kg ........................3190 Ft (4 Ft/g)

Force 0,5 kg ......................................1999 Ft (4 Ft/g)

Fozát 1 l.............................................1590 Ft 
Fozát 5 l.............................................7590 Ft (1518 Ft/l)

Topas 5x5 ml .....................................1090 Ft (43,6 Ft/ml)

Decis 50 ml .......................................1090 Ft (21,8 Ft/ml)

Karathane 50 ml.................................. 980 Ft (19,6 Ft/ml)

Mospilan 50 g ...................................3990 Ft (80 Ft/g)

                                                            Amíg a készlet tart!

kisállAt  csAPdák   (élvefogó) már 6.800 Ft-tólBomBA 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

zsákos kiszerelésű állateledeleink kimérve is kaphatók! • www.notaris.hu  az ajánlat november 4-től visszavonásig érvényes!

Nyomdai anyagokhoz

íven belüli felirattal íven kívüli felirattal

kaposvár, nagyszeben u. 2. tel: +36-30/328-3400 • nyitva: k-P 9-17, szo 9-13

kutya-macska száraztápok
• Basic Crok 15kg  .................................... 6350 Ft (423Ft/kg)

• Crok HE 15kg  ......................................... 7715 Ft (515Ft/kg)

• Lam & Rijst (bárányos és rizses) 15kg ....8400 Ft (560Ft/kg)

• Katmix (száraz macskaeledel) 10kg ....... 6600 Ft (660Ft/kg)

Fypryst termékek (krka)
• macska (0,5ml/pipetta)  ........................1250 Ft/pipetta

• kutya 2-10kg (0,67ml/pipetta)  ..............1410 Ft/pipetta 

• kutya 10-20kg (1,34ml/pipetta)  ............1610 Ft/pipetta

• kutya 20-40kg (2,68ml/pipetta)  ............1980 Ft/pipetta

• kutya 40kg felett (4,02ml/pipetta)  ........2220 Ft/pipetta

közvetlen import jovati  
international (belga) állateledelek:

díszmadár  
magkeverékek

oké duo Classic 20kg  
(versele-laga)  

5100 Ft (255Ft/kg)

• Exoten extra (díszpinty) 25kg .............................14000 Ft (560Ft/kg)

• Kanarie extra (kanári) 25kg ................................15500 Ft (620Ft/kg)

• Parkiet extra (hullámos, törpe papagáj) 25kg ....13500 Ft (540Ft/kg)

• Parakeet extra (nimfa, rozella papagáj) 25kg .....14500 Ft (580Ft/kg)

Garázs- és udvari kapuk 
kapumeGhajtások 
akciós árakon!

• Lakatosmunkák, 
• kovácsoLtvas kerÍtések • rozsdamentes korLátok
eGyedi iGények szerint, méretre Gyártva! 
kovácsoltvas elemek és kiegészítők
a részletekről érdeklődjön, az akció 2016.10.21-től visszavonásig tart.

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

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

Kaposmérő, Rákóczi u. 9.  
www.kassaifogado.hu +36 82 686 400  

 kassai.fogado@gmail.com

Kassai Fogadó

Ízelítő kínálatunkból.
Leves

• Márton napi liba erőleves, libamájas  

gombóccal, roppanós zöldségekkel: 990 Ft

Főételek
• Töltött libacomb, pirított gánicával,  

lila káposzta krémmel, erdei gombákkal, 

szalonnás lóbabbal: 2790 Ft 

Desszert
• Lúdláb torta, meggyekkel,  

csokoládé ganache-vel: 990 Ft

Újbor:
Stier& Stier,  

Villányi Rosé 2016:  

250 Ft/dl 

Márton napi liba lakoma és  

Újbor kóstoló a Kassai fogadóban.
Érdemes letépni, kóstolja meg  

márton napi akciós ajánlatunkat, mert 
ÉteleinKből Kupon  

Felmutatás esetÉn 12%  
KedvezmÉnyt biztosítunK

12% KedvezmÉny 
minden máRton napi 

ÉteleKből.
az akcióban résztvevő kupon 2016.11.11-20-ig váltható be a Kassai fogadóban.  
egy 12%-os kupon egy ételre érvényes (lehet előétel, leves, főétel, desszert) az 

aktuális fogyasztói árból a beváltás helyén. a kupon más kedvezménnyel együtt nem 
érvényes, kézpénzre nem váltható, és mindennemű sokszorosítása tilos. a kibocsájtó 

Kassai fogadó, 7521 Kaposmérő Rákóczi utca. 5. a kupon felhasználását kérem, 
előre jelezze a kiszolgáló személyzetnél, a kupont kérem, adja át a vásárlás végén a 

kiszolgáló személyzetnek. sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.


