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Kaposvár, Kanizsai u. 43.  
Telefon: 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  
tavaSZra mEgLEgyEN!

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

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 2017. 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!

www.horizontbutor.com

MOST VÁSÁROLJON HITELRE KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL!

VIVA extra rugós 
franciaágy

E-200 6 elemes MDF frontos konyha 
munkalappal, mosogatóval

LAURA 120 gardróbCO-270 szekrénysor LED világítással

LINDA rugós 
kanapé

FLO rugós sarok
• ágyneműtartós
• nyitható

ISTRIA sarok
• ágyneműtartós
• nyitható

111 200 Ft 42 000 Ft

144 900 Ft

79 900 Ft

102 900 Ft

64 000 Ft 76 500 Ft 67 300 Ft

184 700 Ft

89 900 Ft

119 900 Ft

70 600 Ft

TRÓJA rugós franciaágy

Csak:

00
Csak:

00
Csak:

ErdőmEstEr FacEntrum (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 • info@erdomesterkft.hu

tetőfelújításhoz minden egy helyen?
WWW.ErdOmEstErKFt.Hu

tetőfedő anyagok, fenyő fűrészáru, szigetelőanyagok
komplett tetőrendelés esetén egyedi árképzés!

TIPO CSALÁDI MODELLEK MÁR 3 990 000 FT-TÓL.  
FEDEZZE FEL AZ ÚJ FIAT TIPO MODELLEKET KIVÉTELESEN TÁGAS BELSŐ TÉRREL,
FEJLETT TECHNOLÓGIÁVAL ÉS A LEGMODERNEBB BIZTONSÁGI FELSZERELTSÉGGEL.

KERESSE TOVÁBBI EGYEDI KEDVEZMÉNYINKET  
A FIAT NYÍLT NAPOKON 2017. FEBRUÁR 16 – 25. KÖZÖTT! fiat.hu

Vegyes átlagfogyasztás:  3,7 – 8,3 l/100 km; CO2 -kibocsátás: 98 - 146 g/km. A képen látható autó illusztráció. 
Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Részletek a márkakereskedésekben és a www.fiat.hu weboldalon.

NEM KELL SOK,  
HOGY SOKAT KAPJON.  

A KÉNYELEMBŐL.
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Vegyes átlagfogyasztás: 3,7 – 8,3 l/100 km; CO2 -kibocsátás: 98 - 146 g/km.  
A képen látható autó illusztráció. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.  
Részletek a márkakereskedésekben és a www.fiat.hu weboldalon.

LAXIÁL

7400 Kaposvár, Fõ u. 70.
Tel./Fax: 82/415-434 • Mobil: 06 30/267-6142
laxialbt@laxial.hu • www.laxial.hu

TAKAríTóeszKöz  
szAKüzLeT

• mosdóhigiéniai  
adagolók  
és papírok

• háztartási és  
ipari takarító- 
szerek és- 
eszközök

Itt a tavasz, a takarítás ideje!

magasnyomású  
mosók minden  
típusban,  
kedvezô áron!

Magasnyomású  
Tisztítóberendezések 
Kereskedelmi és  
szolgáltató bt.

Az Origo Férfidivat  
megújult árukészlettel várja  
   kedves  
     vásárlóit! 

Carlo Benetti, Clemont 
öltönyök széles választékával várjuk,  

minden korosztály részére.
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  

Garázs- és udvari kapuk 
kapumeGhajtások 
március 14-iG  
méG tavalyi árakon!
most érdemes Garázskaput és automatikát venni!

• lakatosmunkák, 
• kovácsoltvas kerÍtések • rozsdamentes korlátok
eGyedi iGények szerint, méretre Gyártva!
inGyenes helyszÍni felmérés! 
kovácsoltvas elemek és kiegészítők
a részletekről érdeklődjön, az akció 2017.02.17.-03.14-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

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!

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

nyitva tartás: h-p: 7.30-17.00 sz: 9.00-12.00

Újdonság!

polcrendszerek, sínek, polctartók, polctartó konzolok, garázskampók, 
polclapok és egyszerűen szerelhető modern lebegő polcok!

Óriás i  k ínálat !

lakberendezési kellékek széles Választéka!

akció: 2017. február 17-től visszavonásig érvényes.

még tavalyi  

árakon!

kerti szerszámok 

bővülő készlettel,  

talicskák, létrák  

nagy Választékban!

Esküvői meghívók,  
egyedi elképzelés alapján!

0630/ 908-1920
Támpont reklámiroda  

Kaposvár, Petőfi tér 4. 1. em.
Időpont egyeztetéssel!



suzy
2016. augusztusának 
utolsó napjaiban kétség-
beesett telefonáló keres 
fel Kadarkútról.

Állatkínzást jelent be; a hí-
vását megelőző percekben a 
szemtanúja volt annak, hogy a 
szomszédja kaszával ront neki 
a kutyájának – sajnos, sikerrel, 
mert addigra már az egyik mell-
ső lábát brutális módon le is vág-
ta szerencsétlen ebnek. Az eset 
azonnali intézkedést igényel, így 
elhadarom neki, hogy mentheti 
még meg a kutya életét: szorítsa 
el a sebét, és vigye a dúvad köze-
léből, én pedig közben haladék-
talanul értesítem a rendőrséget, 
és a hatósági állatorvost, majd 
csapot-papot otthagyva kocsiba 
pattanok, és robogok a beje-
lentett helyszínre.Az elmond-
hatatlan körülményekről, amik 
fogadnak, ne is beszéljünk. A 
kutyusnak irgalmatlan fájdalmai 
vannak, sokkos, és kétesélyes a 
dolog: vagy túléli, vagy nem. Mi 
azonban nem engedhetjük meg, 
hogy ne élje túl. A rendőri köz-
reműködésnek köszönhetően az 
elkobzása akadálytalanul meg-

történik, az állatkín-
zót nyilatkoztatjuk, 
hogy lemond az eb-
ről, és azonnal indu-
lunk vele Mohácsra. 
Az ottani, évek 
óta velünk dolgo-
zó állatorvost még 
útközben tájékoz-
tatjuk a helyzetről. 
Segítőkész, azonnal 
fogadja, amputál-
ja a véres csonkot, 
ami valaha a kutyus 
lába volt. Mindent 
megtesz, hogy élet-
ben maradhasson, 
innentől kezdve 
már a kutyán múlik, felépül-e. 
Hazaviszem magamhoz. Az 
elején még mindig sokkos, ret-
teg, vadóc, sír – nem tudom, a 
fájdalom, a csalódottság teszi-e, 
vagy elég a kétlábú jelenlétem 
is ahhoz, hogy félelem töltse el, 
azok után, amin keresztülment.
Nem enged közel magához. 
Egész nap figyelem. Foglalkozok 
vele. Kézből etetem. Estére már 
enyhül, odamehetek, simogat-
hatom. Velem megbarátkozik, 
másokkal nem – visít, ha más 
kétlábút lát, nem tűri meg őket. 
Hosszú folyamat a lelkét gyógyí-
tani, talán sosem forrnak be a 
láthatatlan sebek. De kitartunk, 
ő is, én is.Az otthoniak közé be-

illeszkedik hamar, pajtásra is lel 
egy szintén megkínzott sorstár-
sában, és életre szóló barátságot 
kötnek. Együtt futnak, együtt 
esznek, együtt alszanak. Meg-
békél velünk is, emberekkel. 
Lassan, de felépül talán a lelke 
is, és tudja, hogy nálunk már 
nem éri baj. Most már boldog, 
szeretetben él. A nagyon korán 
megtapasztalt borzalomra már 
csak halványan emlékszik, de 
emlékszik – a seprűnyél örökre 
mumus marad. Minden nyeles 
dologtól félni kell, ezt tanulta 
meg élete első évében. Hálás 
vagyok, hogy megmutathattam 
neki, az emberektől nem kell 
örökké rettegnie. Ő Suzy.

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!

adószám: 18772638-1-14 • számlaszám: OTP Bank 11743002-29907322-00000000

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!

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

Kiemelt termékek!  

Ház specialitása • LÁNGBURGER  

• Lángos tésztáb
an BBQ burger

• Bramborák

• Hamburgerek  

Argentin marha színhús 130 g

• Brüsszel Waffel (GOFRI)

• Töltött lángosok

• HOT-DOG egy kicsit
 máshogy!

• Panírozott sajt különlegességek, 

BBQ csirkeszárny

Kaposváron ,  

a Noszlopy 

utcában ,  

a Főtér mellett! 

Kaposváron , a Noszlopy utcában ,  

a Főtér mellett! 

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.

KUTYAKOZMETIKA

Vincze Tímea • Nyitva: kedd-szerda-csütörtök
Bejelentkezés alapján: 0630/777-5810

Értesítem kedves vendégeimet hogy kozmetikámat  

A FürEdI úTI pAVIlONsOrON  
Is MEgNYITOM! Nyitás: 2017. február 28.
      Nyitási kedvezmény: 10%! február 28-tól március 30-ig

MI Is TIMINÉl sZÉpülüNK!

olCsó!!!  
De tényleg.

tel.: 82/412-630

Hűtő, mosógép,  

mosogatógép,  

tűzHely...

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: 2017. 02.01-03.05-ig

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!



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

teleFoNszÁM: 06/20/954-2739

kora tavaszi szezonális munkák a kertben, 
a hobbykertészek boltja ajánlásával
A február végével meg kell 
kezdeni a talajerő visz-
szapótlását, a kertekben 
komplex (3x15) műtrágyá-
val, ugyanis az őszi-téli 
csapadékkal a tápanyagok 
kimosódnak. 

Az optimális növekedés 
elérése érdekében ezek visz-
szapótlása elengedhetetlen. A 
műtrágyában lévő kálium és 
foszfor a növények vegetációs 
időszakában felvehetővé válik. 
Az NPK 3x15-ös műtrágya 
jelenleg akciós áron kapható 
üzletünkben!

A tél végén tavasz elején 
kezdődnek a fásszárú növé-
nyek metszési munkái, az így 
ejtett sebekhez mindig hasz-
náljunk fasebkezelőt, hiszen 
ennek elmulasztása esetén 
fertőzési kapu keletkezik a 
gombaspórák számára! Egy kis 
odafigyeléssel további megbe-
tegedéseket előzhetünk meg. 

A metszéshez szükséges esz-
közök, ágvágók, metszőollók, 
stb… nagy választékával állunk 
vásárlóink rendelkezésére.

A metszést követően aján-
lott elvégezni a lemosó per-
metezést is, lehetőség szerit 
valamilyen olajos készítmény-
nyel, ugyanis a rovarkártevők 
elleni védekezés csak így lehet 
hatékony. A Magyarországon 
kapható lemosószerek teljes 
választékát forgalmazzuk, eh-
hez üzletünkben szakszerű 
tanácsokkal állunk rendelke-
zésükre.

Különböző talajfertőtlenítő 
szerek, nálunk egész évben, tar-
tósan alacsony áron kaphatóak, 
a kiskertekben, a vetési mun-
kálatok megkezdése előtt (vagy 
azzal egyidejűleg), javasolt ezt a 
műveletet elvégezni hiszen na-
gyon fontos a talajlakó fonalfér-
gek és rovarok elleni megelőző 
védekezés!

A tavasz elején szembesü-

lünk a gyepek túlzott mértékű 
elmohásodásával, amely sajnos 
a klimánk megváltozásának kö-
vetkezménye! Egyetlen védeke-
zés ellene a vastartalmú lomb-
trágya vagy műtrágya, amelytől 
a moha elhal, a gyep megszépül.

A fentiek után célszerű a 
gyepet megszellőztetni és felül-
vetni! Az említett gyepápolás-
hoz szükséges eszközökből és 
készítményekből egyedi nagy 
választék található üzletünkben.

Az idei évben újdonság az 
akkumlátoros háti permetező, 
valamint a méhészeti takarmá-
nyok és gyógyszerek forgalma-
zása! Megjegyezni kívánjuk, 
hogy Kaposváron egy üzletet 
üzemeltetünk, a négysávos út 
mentén, az Árpád utca 21. alatt! 
Ingyenes szaktanács adással, 
várjuk szeretettel visszatérő és 
új vásárlóinkat! Mindenkinek 
kellemes, eredményes kertész-
kedést kíván: Gyanits Péter 
ügyvezető - szaktanácsadó.

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.

bádogos kivitelezési munkák, kaposváron és  
környékén: péter andrás 0620/423-0194

márkaképviselet

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

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 2017. 02.03-tól visszavonásig tart. a kép csak illusztráció

egyedi  
igények 
alapján  
rendelhetők,  
kölcsönözhetők!

Milady

tel.: +36-82/412-165, +36-30/364-8161

kaposvár, Petőfi tér 4. 
a volt sZtk  épületében  1. em. 1. ajtó

Esküvői 
Ruha- 
kölcsönző és 
Készítő  
Szalon

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!

2+1+1 ülôgarnitúra

2+1+1 bôr ülôgarnitúra

tömör  
tölgyfa  
asztal + 
6 db szék

tölgy 
tálaló

barokk 
komód

tölgy vitrin

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 2017.  
február 17-től  

a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget  
nem vállalunk.

Viktória keretléces 
konyha 200 cm

Félix étkező  
6+1 136.900 Ft88.900 Ft

Félix szék

Félix asztal  
135 x (170) x 90 cm

11.900 Ft

24.900 Ft

Alfa rugós franciaágy 
160x200 cm

Akciós fotelágy  
szivacsos

4-es lenyílós 
cipős 100 cm

Görgős 
dohányzóasztal

69.900 Ft

24.900 Ft

13.900 Ft

28.900 Ft

francia  

ÓriÁS- PaLacSinTÁZÓ

ÉT
LA

P

Francia  

óriáspalacsinta,  

különleges 
töltött 

 lángosok

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

info@turuletterem.hu • www.turuletterem.hu

Ételeinket, Kaposváron belül ingyenesen  KiszállíTjuK!

Nyissa velüNk az újévet! 
év eleji ablakcsere akció!

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  Az

 ak
ció

 20
17.

02
.0

3-
tó

l v
iss

za
vo

ná
sig

 ta
rt

.

ÉpítŐanyag KeresKedÉs
Kaposvár, Jutai u. 28. tel: 82/320-949
Nyitva:  H-P: 07:30-16:00 • Szo: 7:30-12.00
cseke@csekeepker.t-online.hu 
www.csekeepitoanyag.hu

az ajánlat 2017.02.17-től 02.28-ig, ill. a készlet erejéig érvényes, az ár az ÁFÁ-t tartalmazza. a kedvezmény az eredeti árból értendő és más kedvezménnyel nem vonható össze!

Wir sprechen englisch! 
We speaK english!

saKret csemperagasztó  
FK-n c1t 

saKret esztrich  
Be 0-4 B15 

saKret uniputz KÉzi  
alapvakolat  
pm-01

saKret simítóvaKolat  
Kzs 

1,2 m x 25 m (343 Ft/fm) 
8575 Ft/tekercs 

1,5 m x 25 m (400 Ft/fm) 
10000 Ft/tekercs 

KerítÉsFonat  
horganyzott

isover domo tWin 10/5
5 cm- 20,16 m2

gipszKarton 
normÁl 12,5
2,4 m2 tbl  
(1,2 m x 2 m)

1068 Ft 
(445 Ft/m2)

890 Ft/25kg 
(35,6 Ft/kg)

940 Ft/40kg 
(23,5 Ft/kg)

1320 Ft/40kg 
(33 Ft/kg)

1260 Ft/30kg 
(42 Ft/kg)

ÁllÁslehetŐsÉg!  
ÉpítŐanyag KeresKedÉsünKBe 

KeresünK munKatÁrsaKat:

1 FŐ ÁruKiadó / 
targoncÁs

1 FŐ teherautó soFŐr  
(Feltétel: gKi kártya,  

darukezelő jogosítvány) 
Érdeklődni telefonon,  

illetve személyesen telephelyünkön.

277 Ft/m2  
(5585 Ft/tekecs)



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

teleFoNszÁM: 06/20/954-2739

Udvarias és szakszerû kiszolgálással várjUk! a négysávos út, (61-es) mentén, a virág Utcai kereszteződésnél! 
 p  INGYENES pARKOLÁS AZ UDVARBAN, A MAGÁNpARKOLÓBAN, ÉS A MELLÉKUTCÁKBAN!

Az akció a 2017. 02. 17-tôl a készlet erejéig, illetve 2017. 03.31-ig érvényes!

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

LEMOSÓpERMETEK
Tiosol 1 l ........................................... 690 Ft 
Agrokén 1 l .................................1.090 Ft 
Olajos rézkén 1 l .........................2.390 Ft 
Rézkén 1 l ...................................3.290 Ft 
Vegesol 1 l ..................................3.390 Ft 
Vegesol 0,2 l .................................... 990 Ft (4,95 Ft/ml)

Rézoxiklorid 1 kg ........................3.250 Ft 
Champion 0,2 kg ........................1.400 Ft (7 Ft/g)

Thiovit 1 kg .................................1.290 Ft 
Miltox 0,8 kg ...............................3.190 Ft (4,25 Ft/g)

Rézgálic 1 kg ...............................1.290 Ft 

GYEpÁpOLÁS FELSôFOKON!
Mohairtós gyepmûtrágya 3 kg ..1.590 Ft (530 Ft/kg)

Mohastop + zöldítô 10 kg ........3.190 Ft (319 Ft/kg)

Gyepstarter (Substral) 5 kg ........6.990 Ft (1400 Ft/kg)

Gyepstarter (Agro C5) 10 kg ......3.490 Ft (349 Ft/kg)

Gyomírtós gyepmûtrágya 3 kg ..1.590 Ft (530 Ft/kg)

Hosszúhatású gyepmûtrágya (tavaszi) 15 kg 
..................................................11.490 Ft (766 Ft/kg)

Hosszúhatású gyepmûtrágya (egész éves) 15 kg 
..................................................12.500 Ft (833 Ft/kg)

Hosszúhatású gyepmûtrágya (Substral) 15 kg 
..................................................14.500 Ft (966 Ft/kg)

Mohastop+zöldítô (Substral) 4 kg 
.....................................................4.190 Ft (1048 Ft/kg)

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

Szórókocsi (Substral)  ..............12.500 Ft 

TAVASZI MûTRÁGYÁK
Pétisó 5 kg ....................................... 650 Ft (130 Ft/kg)

Pétisó 10 kg ................................1.190 Ft (119 Ft/kg)

Pétisó 25 kg ................................2.690 Ft (108 Ft/kg)

Ammóniumnitrát 10 kg ..............1.490 Ft (149 Ft/kg)

Ammóniumnitrát 25 kg ..............3.790 Ft (151 Ft/kg)

NPk 3x15 10 kg ..........................1.990 Ft (199 Ft/kg)

NPk 3x15 50 kg ..........................8.500 Ft (170 Ft/kg)

kálisó 10 kg ................................1.990 Ft (199 Ft/kg)

Volldünger 2 kg ..........................1.790 Ft (895 Ft/kg)

Wuxal 1 l .....................................1.590 Ft 

GYORS KASSZA, hA SIET!

GYOMIRTÓK
Fozát 0,2 l ........................................ 590 Ft (2,95 Ft/ml)

Fozát 1 l.......................................1.590 Ft 
Fozát 5 l.......................................7.590 Ft (1518 Ft/l)

Glialka 1 l ...................................3.390 Ft 
Glialka 5 l ................................12.990 Ft (2598 Ft/l)

Glialka Exp. 1 l  ..........................1.900 Ft 
Gyom-Stop 100 ml .....................1.890 Ft (1,89 Ft/ml)

Pendigan 1 l ...............................5.900 Ft 
Medallon 1 l ...............................3.390 Ft 
Pázsitmester 100 ml ...................1.790 Ft (17,9 Ft/ml)

Stomp Super 1 l ..........................6.900 Ft 

AGROFÓLIÁK – SZöVETEK – hÁLÓK
Agrofólia (fehér) .......................már 850 Ft/m-től!
Agrofólia (uv stabil) ............már 1.600 Ft/m-től!
Agrofólia (fekete) .....................már 690 Ft/m-től!
Agroszövet ................................már 180 Ft/m-től!
Árnyékolóhálók ........................már 280 Ft/m-től!
Vakondhálók ........................... már 160 Ft/m-től!
Madárhálók  .............................már 145 Ft/m-től!
Mûa. Csibedrót .........................már 530 Ft/m-től!
Vakondriasztók .........................már 990 Ft/-tól!
Nyestcsapda ................................6.800 Ft

Kényelmes: Kártyás fizetési lehetôség 
webshop: www.petiKert.hu

II. KategórIájú növényvédô szert csaK  
érvényes engedéllyel rendelKezô 

 személyeK részére adunK KI!

LEGYEN OKOS  
TAKARÉKOSKODjON, EGYETLEN  

KApOSVÁRI üZLETüNKBEN!

AKKUMULÁTOROS 

hÁTI  

pERMETEZô 

 AZ „ ÉV SLÁGERE”!

ÚjDONSÁGOK:MÉhÉSZETI  GYÓGYSZEREK,  TAKARMÁNYOK!

MINôSÉGI VETôMAGOK
Tasakos vetômagok  .................már 100 Ft-tól!

(Agrosel, Zki, kertimag, Starsem)
Zöldborsó  .................................már 180 Ft-tól!

(Agrosel, Zki, kertimag)
Bokorbabok  .............................már 150 Ft-tól!

(Agrosel, Zki, kertimag)
Csemegekukoricák  ..................már 260 Ft-tól!

(Agrosel, kertimag)
Lucernák 1 kg  .....................már 2.200 Ft-tól!
Fûmagok 1 kg  ..........................már 900 Ft-tól!
Legelôfû keverék 10 kg  ..már 12.500 Ft (1250 Ft/kg)

Hibridkukoricák  ..................már 1.190 Ft-tól!
Szárazságtûrô fûmag 10 kg ....10.990 Ft (1099 Ft/kg)

hÁTI pERMETEZô 

ALKATRÉSZEK!
pALÁNTAFöLD  

45 L-ES,  

900 FT  
(20 Ft/l)


