MaxaTrade Kft.

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

IDŐBEN SZÓLUNK, hogy
tavaszra meglegyen!

Konyhabúto
előrendelési r
akció!
-

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

Ingyenes terv
ezéssel
- Látványterv
készítéssel
- Háztartási g
ép beé
kedvezménny pítési
el!*

a Swarovsky
kristályos ékszerekre

Kaposvár, Fõ u. 7.

(Európa park) • Tel.: 82/320-573
Az akció február 3-17-ig tart.

Favorit pont Kft.

k a p o s vá r i

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

xII. évfolyam 1. szám IdÕszaki Információs kiadvány

Valentin napra:
30% kedvezmény

Arany és ezüst ékszerek ,
nemesacél ékszerek ,
füllyukasztás,
Ékszerjavítás a
helyszínen azonnal!

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

2017. február 3.

A mi ajándékunk

Irodai papírok, fotópapírok, naptárak
Számítástechnikai és irodai
kiegészítôk, Adathordozók
Cégellátás díjmentes
házhoz szállítással!

Tetőfelújításhoz minden egy helyen?

Látványterv készítés
Kínálatunkból:
• csempék, járólapok
• ragasztók, fugázók
• szaniterek
• kádak,
zuhanykabinok
• csaptelepek
• fürdőszobabútorok

ó
an megújul
Folyamatos
féle akciók!
n
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l
ü
K
,
t
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z
árukés
házban!
Részletek

az Áru

WWW.ERDOMESTERKFT.HU

tetőfedő anyagok, fenyő fűrészáru, szigetelőanyagok
Kaposvár, Kanizsai út 56.

Erdőmester Facentrum (zöld épületben az Agip benzinkút előtt) • Nyitva: H-P-ig: 7-17-ig, Szo: 8-12-ig

Tel.: 82/511-516. Nyitva: H-P: 8-17, Szo: 9-12 óráig.

Tel.: 82/526-260; 06-20/984-1038 • e-mail: postmaster@fatelep.t-online.hu • info@erdomesterkft.hu

Vízálló bakancs akció!

7.500,MÛanyag nyílászárók áruháza
Kaposvár, Raktár utca 23. Tel.: 06-70/626-9351
www.enablakom.hu • info@enablakom.hu

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:

Munkavédelmi cipő,
bakancs Akció!

5.990,-

Ft-tól

Férfi - Női Cipők,
Szandálok, Papucsok,
Mellények, Pólók,
Zoknik, Farmerok,
Rövidnadrágok,
Paplanok, Párnák,
Ágynemű Garnitúrák

szakácskabátok
és nadrágok
és annyi minden más...

Érvényes: 2017. 02.01-től 02.28-ig

Valódi bőr gyógycipők, papucsok

Téli vadász ruházat
széles választékban!

Vattakabátok, bélelt
munkanadrágok,
molinók
szenzációs áron!

A legnagyobb raktárkészlet
A legnagyobb profilválaszték
• Folyamatos akciók

• Online webshop

Minden ami a beépítéshez
kell, egy helyen!

www.ablak-ajto-redony.hu

MOST VÁSÁROLJON HITELRE KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL!

Garázs- és udvari kapuk

kapumeghajtások

Február végéig
még tavalyi árakon!

Most érdemes garázskaput és automatikát venni!

CO-270 szekrénysor LED világítással

Az Origo Férfidivat
megújult árukészlettel várja
kedves
vásárlóit!

Kovácsoltvas elemek és kiegészítők
A részletekről érdeklődjön, az akció 2017.02.03.02.28-ig.

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

Eterna, Pelle Doro ingek, slim,
normál és extra méretekben,
Méretre készítés a család
minden férfitagjának!

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

E-200 6 elemes MDF frontos konyha
munkalappal, mosogatóval

Ft 79 900 Ft
89 900

Carlo Benetti, Clemont

öltönyök széles választékával várjuk,
minden korosztály részére.
• LAKATOSMUNKÁK,
• KOVÁCSOLTVAS KERÍTÉSEK • rozsdamentes korlátok
Egyedi igények szerint, méretre gyártva!

LAURA 120 gardrób

ISTRIA sarok
• ágyneműtartós
• nyitható

111 200 Ft

Csak:

42 000 Ft
FLO rugós sarok
• ágyneműtartós
• nyitható
Ft
184 700

Ft
119 900

144 900 Ft

102 900 Ft

LINDA rugós
kanapé
Ft
70 600

64 000 Ft

VIVA extra rugós
franciaágy

Csak:

76 500 Ft

TRÓJA rugós franciaágy

Csak:

67 300 Ft

www.horizontbutor.com Kaposvár, Rákóczi tér 9–11. Tel.: 82/414-476 Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!
Nyitva: H–P: 9–17.30, SZO: 8–12, V: Zárva
CETELEM hitelkárDombóvár, Kórház u. 7. Tel.: 74/460-023 tyát elfogadunk!
Nyitva: H–P: 9–17.30 SZO: 8–12. V: Zárva
Áraink 2017. II. 1–III. 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek. A képek illusztráció jellegûek. Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

HORIZONT BÚTOR

LAKODALOM ÉS RENDEZVÉNYHÁZ
HEK ÉTTEREM
- zöldövezeti környezet
- klimatizált terem
- házias, bőséges
ételkínálat
- 3 fogásos vacsora,
éjfélkor svédasztal
- korlátlan italfogyasztás

-

udvarias kiszolgálás
előre kalkulálható árak
alapdekoráció, székszoknya
terembérleti, illetve
felszolgálói díj nincs,
mindez garantált fix
8.600 Ft/fő áron.

Szabad időpontok
még foglalhatók!

Esküvői
meghívók,

egyedi elképzelés
alapján!
0630/908-1920

Támpont reklámiroda
Kaposvár, Petőfi tér 4. 1. em.

Időpont egyeztetéssel!

Idén is sikeres volt...

Vlll. Somogyi Esküvő Kiállítás
Ha január, akkor indul az esküvő kiállítások időszaka. Nem volt
ez másképp Kaposvárott sem, 2017. január 14-15 hétvégéjén tartották a VIII. Somogyi Esküvő Kiállítást a Hotel Dorottyában.
Idén nagyobb területen még több kiállítóval várta a rendezvény
a házasulandó párokat, akik a meghívóktól kezdve a helyszínekig
minden esküvői szolgáltatót megtaláltak a kiállításon Emellett sok
újdonsággal is találkozhattak a látogatók: kézműves termékekkel,
finom bonbonokkal, egy hatalmas és különleges muffintortával, és
az egyházak is mindkét napon képviseltették magukat.
A sok jó program- táncbemutatók, Roxínház fellépése, divatbemutatók- biztosította a kellemes szórakozást is. A párok
remélhetőleg megtalálták amiért ellátogattak a kiállításra, és
sok ajándékkal- többek között Somogy Esküvő Katalógusávaltérettek haza. Jövőre veletek ugyanott! 
Szabó Tünde

Kaposvár, Cseri út 49. • email: cser.etterem@index.hu
Kaposvár, Németh I. fs.7. • email: hek.etterem@index.hu
Tel.: 06-70/242-0337 • web: cser-etterem.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
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Adószám: 18772638-1-14 • Számlaszám: OTP Bank 11743002-29907322-00000000

Fa és műanyag nyílászárók,
garázskapuk, redőnyök Diszkont ÁRON!
Műanyag profilok széles
választékban az Ön igényei szerint!

Ez a mai nap is olyan volt, mint a többi.

Hogy milyenek ezek a napok?
Rettenetesek. Főleg a
teleplakóknak. Először is,
mániánk, hogy a kutyusoknak tápláló, főtt étel kell,
tehát főzünk.
Amíg a bendőbevaló rotyog,
lesétál a teljes csapat – no, nem
ömlesztve; tiszteletben tartjuk,
hogy az eb őse a farkas, tehát a
falkaösztön uralja őket, így, akik
nem csipázzák egymást, azok
külön tesznek egészségügyi sétát. Lógó nyelvvel visszatérve,
várja őket a borzalom: enni kell
a tiszta kennelben. Fintorogva,
de a rend kedvéért megteszik:
tisztára nyalják a tálakat, aztán
úgy tesznek, mintha ízlett volna nekik a kaja. Közben persze,
azoknál, akiknél szükséges, elvégezzük az olyan karbantartó
munkálatokat is, mint a gyógyszerezés. Ezután pártfogoltjaink
kipihenik a fáradalmaikat, aztán
következik a délutáni műszak,
ami ugyanaz, mint a délelőtti.
Ezen felül foglalkozunk még
mindennel, ami elintézendő; ha
sürgős eset van, megoldjuk; beteg állatokat szállítunk állatorvoshoz; beszerzési, adminisztrációs feladatokat látunk el…
Nem sorolom, visszatérek
inkább az első sorhoz, ez a nap
is ilyen volt. Vannak rászoruló
istápoltjaink is, akiket ottho-

nukban segítünk. Kitaláltuk,
hogy egyiküknek, akinek még
nincsen, szerzünk lakhatási
alkalmatosságot, hiszen nem
hagyhatjuk, hogy egy műanyag
kukában tengődjön éjjel-nappal
a fogvacogtató hidegben – bunda ide, vagy oda, a mínusz húsz
fokban a négylábúak ugyanúgy
fáznak, mint mi, kétlábúak. Lett
tehát egy komfortos házikó a
nevezettnek – itt jött a nagyobb
probléma. Egyesületünk autója
ugyanis a nyugdíjba vonulását
fontolgatja, ennek megfelelően újabban kevésbé szolgálatra
kész. Kölcsönkapott járművünkbe azonban a kuckó nem fért be,
mert kisebbnek mutatta magát,
mint, amilyen a valóságban. Így
közösségi oldalunkon kerestünk
segítséget, minthogy a háznak
hiába próbáltuk azt sugallni,
hogy a szomszédos utcába magától is átsétálhatna. Nem tette,
fenn hordja a tetőgerincét. Ezt
újfent bebizonyította, amikor
áttrükközte önkéntes segítőnket
is: az ő autójába sem volt hajlandó behajtogatni magát ez a pöffeszkedő kutyaház. Meg kellett
hát köszönnünk a segítő szándékot, a helyszínre való kiszállást,
és további megoldást kerestünk.
Közben jött az ötlet, hogy, ha
már egyikünk nem emelhet nagy
és nehéz tárgyakat, másikunk

Ingyenes helyszíni felmérés és ajánlatkészítés!
Tel.: +36 70 601 7858 • kaposablak@kaposablak.hu • www.kaposablak.hu

-Hallottad hogy adó
1%-kal is lehet segíteni?
-De kinek?
-A LáriFári Alapítványnak
-De miért?
-Mert élmény a léleknek.:)

Adószám:
18409208-1-14
pedig nem tud ilyeneket a földről eltávolítani a dereka miatt,
miért nem próbáljuk meg mégis
legyőzni a gravitációt, és főként a
tyutyupalota gőgjét, hogy a családi autónkkal elvigyük a rendeltetési helyére. A fizika bizonyára
működésbe lépett, mert minden
reménytelenségünk
ellenére,
ebbe a járműbe mégiscsak befért
az a komisz kégli. Ez csakis úgy
sikerülhetett, hogy összement a
hidegben.
Innentől egyszerű volt a
dolog, megérkezett a célba,
újdonsült lakója pedig elfoglalhatta a pihe-puha takaróval
kibélelt mediterrán villát. A
pökhendi kecó immár büszkén
ad menedéket egy kedves kis
életnek, aki örömmel, és hálával vette birtokba.

VADVIRÁG ALAPÍTVÁNY
Adószám:18762835-1-14

1%

Tel.: 70/318-5111 • segítséget kérünk! Nagy szükség lenne a következôkre:
- szalma, vagy arra alkalmas más anyag, amivel az állatok fekhelyét be lehet almolni;- malacoknak száraz pékáru, olyan zöldség-gyümöcs,
ami emberi fogyasztásra már alkalmatlan, fonnyadt, de nem rohadt, vagy penészes (alma, krumpli, répa, káposzta, stb.), tojás;
- anyagi hozzájárulás az állatorvosi költségekhez (akár egy kávé árával is, sok kicsi sokra megy!). Köszönet a menhely lakói nevében!
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.

Sofi rugós sarokülő rugós 235x155 cm
fekvőfelület:140x200 cm
Jobbos-balos kivitelben
nagy szövetválasztékban
rendelhető!

88.900 Ft

20 év

3.490 Ft

Újpiac tér 4.

Attila konyhai
sarokétkező

(a távolsági
buszpályaudvarnál,
volt CBA helyén)

Telefon: 82/416-119 • www.kaposepker.hu

Homlokzati hőszigetelő akció!

44.900 Ft

• 10 cm  1290 Ft/m2
• 5 cm  645 Ft/m2

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek 830-1730
Szombat 830-1230
Üzlet
telefonszáma:
06-20/244-7337
Az ajánlat 2017.
február 3-tól
a készlet erejéig tart.
A nyomdai hibákért
felelősséget
nem vállalunk.

építÕanyag centrum

Nálunk mindent megkaphat az építkezéshez.
r
e
k
p
É
Kaposvár, Raktár u. 25. (Füredi út körforgalomnál)
Kapos s v á r
kapo

Csővázas szék

Kaposvár

1995

GIPSZKARTON különböző fajta,

550 Ft/m -től! táblaméret: 120x200cm-es
2

Nikol 3,2 m
szekrénysor

117.900 Ft

Miami éjjeli
szekrény

12.900 Ft/db

Az akció 2017. február 3-tól február 15-ig érvényes.”

Törzsök Temetkezés
A megbízható szolgáltató!
Ténylegesen teljes körű
szolgáltatást nyújtunk.

Jogosítvány gyorsan,
kedvező áron,
eredményesen!

Hamvasztás garantáltan
legolcsóbban!
Hűtést mi nem számolunk!
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

TOTYA kazánok 98.000 Ft-tól!
3 év gyári garanciával!

Lapradiátorok akár

50 %

MA kincsei életminőség javító
és kézműves műhely
Családállítás, életgyógyászat, sprituális
választerápia
Családállítás
február 11-én
Egyéni tanácsadás kedd,
csütörtök délután

kedvezménnyel!

Komplett fűtésrendszerek nyomott árakon
akár kamatmentes hitelre, kedvező szállítással

Tel.: 74/570-064 • 0620/947-5970
www.kazandepo.hu Akció: 2017. 02.01-02.28-ig

Az akarj lenni, aki vagy!
- önismereti kurzus szerda este
További információk:
20/450-1344, a facebookon
és a merczandi@gmail.com
címen

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

tanfolyam:
február 20-án esti,
március 3-án
hétvégi
tanfolyam indul.
E-learning bármikor!
Újdonság: Elméleti
E-learning képzéssel!
www.citromsuli.hu
Kaposvár, Petőfi tér 4.

a buszpályaudvarnál.
Tel: 82/511-000

(okév 03-0033-04)

garázsok eladók!
ÖNÁLLÓ ÁRAMMÉRŐVEL ELLÁTOTT,

17,5 m2-es új garázsok várják az Ön autóját!
pon,
Valentin na
-én
február 14

„Gyalogolj az egészségedért a Meteorral” 1. túra
Időpont: 2017. február 11.

es
különleg
l
ajánlathtozazánk

Találkozás: távolsági autóbusz pályaudvar 7:30 -kor • Indulás: Gálosfára 7:50 -kor
Túraútvonal: Gálosfa - Szamárdomb - Nagytótváros - Csepegőkő - Kistótváros - Gálosfa
Túratáv: 11 km • Étkezés: hátizsákból • Költség: 930,- Ft
Visszaérkezés: Kaposvárra 14:10 -kor vagy 16:25 -kor
Túravezető: Borsos András (20 – 511 – 1286)

a
lepjük meg
ves
k
betérő ed
et!
k
in
vendége

„Gyalogolj az egészségedért a Meteorral” 2. túra
Időpont: 2017. február 25.

Találkozás: 7:40 -kor a távolsági autóbusz pályaudvaron • Indulás: 7:50 -kor Hajmásra
Túraútvonal: Hajmás - Öreghegy - Hárserdő - Szentbalázs
Túratáv: 10 km • Étkezés: hátizsákból
Költség: Teljesáru menetjegy: oda 465,-; vissza 370,Visszaindulás: 12:46 -kor vagy 13:41 -kor
Érkezés Kaposvárra: 13:10 -kor vagy 14:05 -kor
Túravezető: Puska Katalin 30 - 529 - 0645

tûzifa

akácfa, ill. vegyesfa
(tölgy, bükk, gyertyán),

valamint

KAPOSVÁR, BÉKE UTCAI GARÁZSHÁZ
Tel:. +06-82/526-466 • +36-30/947-0352

Matucza Gránit

Síremlékek,


kripták,
urnasírok
 Gránit, márvány,
mészkő termékek

Termékeinket
minőségi
alapanyagokból
készítjük
megrendelőink
részére.

Kaposfő

széldeszka

aprítva, kályhakészen!
Vegye meg már most!
Keményfa
fûrészpor kapható!
Kiszállítás korrekt áron, saját autónkkal, akár vidékre is!

Az akció 2017. 02.03-tól visszavonásig tart. A kép csak illusztráció

Tel.: 30/735-7695

Turul Étterem és Panzió

Kaposvár, Kisfaludy u. 9. • Tel.: 82/ 417-014 • 82/ 510-747

info@turuletterem.hu • www.turuletterem.hu

BÁDOGOS SZAKÜZLET
Az Ön Csatornázási
gondjainak megoldója
Kaposvár Pécsi u 9.
(delta udvar)
Tel./fax: 82/321-565;
Mobil: 20/416-0843
Nyitva tartás: H-P: 7-16; Szo: 7-12

ÚJDONSÁGOK!
üzletünkben kibővült
árukészlettel várjuk!
- színes alumínium csatornák széles választékban,
- horganyzott csatornák többféle méretben.

www.matuczagranit.hu

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 219.,
Mobil: 30/901-4372, 30/678-5252, 82/713-585

Bádogos kivitelezési munkák, Kaposváron és
környékén: Péter András 0620/423-0194
márkaképviselet

Válassza a
miumHoya prémium
eléseit!
felületkezeléseit!

Nyissa velünk az újévet!

fürdôszobaszalon
Kaposváron!

Az akció 2017.02.03-tól visszavonásig tart.

Év eleji ablakcsere akció!

Válassza a
Hoya prémium
felületkezeléseit!

2017-től minőségi bontott ablakok, ajtók forgalmazásával bővült
szolgáltatásunk. Új nyílászárók tavalyi árakon már most
előjegyezhetők és egy éven belül bármikor beszereltethetők!
A részletekről érdeklődjön telefonon!
Ingyenes helyszíni felmérés Somogy megye egész területén!
Tel: 06-20/542-1856 • Korcsmár István • korcsmar.istvan78@gmail.com

Pl: Fali wc

Spanyol porcelán
k
mosdók, wc-k, bidé

30

34.900 Ft

% kedvezménnyel,

24.900 Ft

raktárkészletről!
Nexo)
(Gap, Tipo, Debba,

csaptelepek 5 év garanciával!

10%
2 db esetén: 20%
3 db esetén
30% kedvezménnyel,

1 db vásárlása esetén

BlueControl, UVBlueControl,
ControlUVvagy
Hi-Vision
LongLife
Control
vagy Hi-Vision
LongLife
BlueControl,
UV
Control
vagy Hi-Vision LongLife
PRÉMIUM TÜKRÖZŐDÉSCSÖKKENTŐ

PRÉMIUM TÜKRÖZŐDÉSCSÖKKENTŐ
PRÉMIUM
TÜKRÖZŐDÉSCSÖKKENTŐ
RÉTEG
AJÁNDÉKBA!*
RÉTEG AJÁNDÉKBA!*
RÉTEG AJÁNDÉKBA!*

a raktárkészlet erejéig!

Monodin, LX20 típusok

Az akció időtartama: 2017. február 1. – március 31.

Az akció időtartama: 2017. február 1. – március 31.
Az akció időtartama: 2017. február 1. – március 31.
*Az akció során a BlueControl és UV Control réteget a Hi-Vision LongLife felületkezelés árán, a Hi-Vision LongLife
réteget pedig a Super Hi-Vision felületkezelés árán adjuk. Az akció további részleteit, és a promócióban résztvevő
termékek pontos listáját keresse az üzletben!

Csempecsaládok

30% kedvezménnyel,

*Az akció során a BlueControl és UV Control réteget a Hi-Vision LongLife felületkezelés árán, a Hi-Vision LongLife
réteget
pedig a Super Hi-Vision felületkezelés árán adjuk. Az akció további részleteit, és a promócióban résztvevő
Szemüveglencsék japán technológiával
*Az akció során a BlueControl és UV Control réteget a Hi-Vision LongLife felületkezelés árán, a Hi-Vision LongLife
termékek pontos listáját keresse az üzletben!
réteget pedig a Super Hi-Vision felületkezelés árán adjuk. Az akció további részleteit, és a promócióban résztvevő
termékek pontos listáját keresse az üzletben!
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ÚJ FIAT TIPO. NEM KELL SOK,
HOGY SOKAT KAPJON.

2017.01.17. 18:06:16

lógiával
Szemüveglencsék japán technológiával

FAMÍLIA OPTIKA (Somogy üzletsor)

2017.01.17. 18:06:16
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Kaposvár, Rippl-Rónai J. tér 2. Tel.: 06-82-423-088

Abrilla 20x60cm-es csempe
5590 Ft/m2

Az akció 2017. január 1-tôl a készlet erejéig érvényes az akcióban részt vevô márkakereskedésekben. A képen látható autó illusztráció. Fiat Tipo vegyes
átlagfogyasztás: 4,1 – 6,3 l/100 km; CO² -kibocsátás: 108 - 146 g/km. 5 év garancia: 2+3 év, vagy 100 000 km futásig kiterjesztett garancia, a mindenkori
ÁSZF feltételei alapján. Részletek a www.fiat.hu weboldalon.

www.fiat.hu

4090

5290 Ft/m2
Ft/m2
a raktárkészlet erejéig.

Vizsgálat előzetes bejelentkezés alapján.

Famintás padlólapok óriási választékban,

6. Lélekemelő Jótékonysági

Fitness
Nap
az autizmussal élő embertársainkért
2017. február 11. szombat

Utólagos
falszigetelés
Egyszerű német
falfűrészeléses
technológiával
Vizes, dohos, salétromos
családi házak, középületek
utólagos vízszigetelése

Rafaisz Kft.
+36-30/476-7283, +36-75/333-744

• Peronda • Grespania • Marazzi • Ragno
• FAnal • Baldocer • Rondine
15x45 cm-es mérettől akár 30x150cm-es méretig!

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

Pusztahencse, Pozsonyi u. 88.

Helyszín: Kaposvár, II.
Rákóczi Ferenc Tagiskola
tornaterme, Kanizsai u. 67.

Program:
10.00 „Szép napot” Pilates
(Sonntag Heléna és
Kovács Klaudia Éva)

11.00 Bailar Aerobik

réta
Horváth G ny
mpa
Fitness Co ár
n
vezető ta

Az ajánlat 2017. február 3-tól visszavonáig tart.

roboz i. u. 27.
BAKONY BÚTOR kaposvár,
www.bakonybutor.hu

Farsangi készletkisöprés!
február 3-17-ig ill a raktárkészlet erejéig.

Wanted kanapé 91.900 Ft

Stewe 3-1-1 145.800 Ft -20 % 116.800 Ft
(12 hó / 11.680 Ft)

-15 % 78.115 Ft
(12 hó / 7.811 Ft)

(Horváth Gréta)

12.00 Ashtanga jóga

(Porffy Csaba és Sági Zsuzsanna)
13.00 Rúdtánc bemutató
(Chameleon Poledance)
13.30 Köredzés (Balogh Tamás)
14.30 Beautyrobic (Kalocsa Nóra)
10.00- 11.00 Kutyás Játszóház a Csiga- Biga Alapítvány terápiás kutyáival.
A program keretében megismerkedhetnek a részvevők a terápiás kutyák munkájával;
lesz akadálypálya, bátorságpróba, kutyavezetés pórázon, kutyatársas stb.

Ne felejtsd otthon matracodat vagy tornaszőnyegedet!

Sandero kanapéágy

46.350 Ft 30.000 Ft
(12 hó / 3.000 Ft)

Fortunato fotelágy

57.450 Ft 39.900 Ft
(12 hó / 3.990 Ft)

Támogatók:

KAPOSVÁR I

Jegyek elővételben vásárolhatók:
Tourinform Iroda, Kaposvár
Teljes Életű Autistákért Alapítvány
A belépő díjakkal az autista gyermekek
terápiáját támogatjuk.

Brüsszel 3-2-1
169.900 Ft

15% 144.415 Ft
(12 hó / 14.415 Ft)

Tel.: 82/312-356 • Nyitva: H–P: 9–17.30, Szo: 9–12-ig

Folyamatosan friss akciós termékekkel várjuk kedves Vásárlóinkat!
CETELEM BANK hitelkártyát elfogadunk!

emelőkosaras
autó

bérelhető!
19 m emelőmagassággal
rendelkezik

Belépőjegy elővételben február 10-ig: 1500 Ft + meglepi ajándékcsomag a helyszínen
Belépőjegy a helyszínen: 2500 Ft • 14 éves korig, ill. autizmussal élőknek ingyenes!

Claudia Photography

2

Vivida 30x60cm-es csempe

2017.01.17. 18:06:16

Rendel: • Dr. Leposa Márta • Dr. Magyar Mária • Dr. Rehák Ágnes

zpont.hu
www.ako a és
b
Porffy Csa na
an
s
z
Sági Zsu

4390 Ft/m

Olcsó!!!
De tényleg.
Tel.: 82/412-630

Érdeklődni: Bádogos Szaküzlet
Kaposvár Pécsi u 9. (delta udvar)
Tel./fax: 82/321-565;
Mobil: 20/416-0843

Hűtő, mosógép,
mosogatógép,
tűzhely...

