
2017. április 7. xii. évfolyam 5. szám idÕszaki információs kiadvány

k a p o svá r i 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!

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

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:

IV. 21

Kaposvár, Fõ u. 7.  
(Európa park) • Tel.: 82/320-573

Az akció április 7-15-ig tart.

Arany és ezüst ékszerek ,  
nemesacél ékszerek ,  

füllyukasztás,
Ékszerjavítás a  

helyszínen azonnal!

Húsvétig minden 
arany és ezüst  

ékszer 20%  
kedvezménnyel  

kapható! 

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: 2017. 04.07-től 04.30-ig

Munkavédelmi bakancs- 
cipő, szandál  aKCió 

5.990,-

Hátizsákok esőruhák  
valódi bőr övek, stb. 

Kabát

4.600,-
derekas nadrág

4.600,-

Mellény aKCió 
9.990.- 

4.990,-

a hirdetés felmutatója 
KedveZMéNyT  

KaP 
a nem akciós  

termékek árából! 

10%

 

Acélszerkezetes

bomstal garázsok

megrendelés: 06-30/748-5923, 06-30/747-7376
Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

www.bomstal.hu

kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft-tól

130.000 Ft-tól

220.000 Ft-tól

*11 színben színből választhat.  Az akció érvényes 2017. május 31-ig. 
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, vagy látogasson el honlapunkra.

160.000 Ft-tól
*

Azt fütyüli a rigó,  
 várja Önt az Origo!

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

Carlo Benetti, Clemont 
öltönyök széles választékával várjuk,  

minden korosztály részére.
meyer vászon nadrágok  

kaphatók!
méretre készítés a Család  

minden férfitagjának!

NR KeRtészet
Dísznövény és Faiskola
Kaposfő, Kossuth út 3/A (A körforgalomtól 350 m-re)
Tel.: 06-30/628-4877 E-mail: info@nrkerteszet.hu
www.nrkerteszet.hu

Termő daTolyaszilva fa kaphaTó!
virágzó növények

díszfák, cserjék, örökzöldek
egzoTikumok, különlegességek
nagy válaszTék-kedvező árak!

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

www.enablakom.hu • info@enablakom.hu 

A legnAgyobb rAktárkészlet  
A legnAgyobb profilválAszték  

szAbvány AblAkok 28 méretben!

www.ablak-ajto-redony.hu

minden Ami A beépítéshez 
kell, egy helyen!

kiemelt 
Akció 

71.900 ft  
kilinccsel és  
zárbetéttel.

Az akció 2017. 04.07-től 04.30-ig tart.

korzikA

Kaposvár, Kanizsai út 56.  
Tel.: 82/511-516. Nyitva: H-P: 8-17, Szo: 9-12 óráig.

MeGújulT  
beMuTaTóTeRMüNKbeN  
várjuk kedves vásárlóinkat!

FolyaMaToSaN MeGújuló 

ÁRuKéSZleT, KülöNFéle aKCióK! 

Részletek az Áruházban!

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



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.

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

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

amikor a civil is megteszi, 
amit megtehet...
Pár napja hívást 
kaptunk. Arról 
számoltak be 
nekünk, hogy egy 
hölgy, Horváth Dia 
egy staffordshire 
terriert látott a 
házuk előtt az út-
testen mászkálni, 
majd később a kerítésük 
előtt ült le.

Dia példás módon megkö-
zelítette a kutyust, és nem az 
volt az első dolga, hogy kétség-
beesve telefonálgatni kezdett, 
hanem elsőként biztonságba 
helyezte. Kertjében egy kennel-
ben helyezte el, vitt neki enni, 
inni, még játékot is adott neki, 
s csak azután látott neki a se-
gítségkérésnek. Ebben szintén 
példásan járt el, nem csak az 
állatmentő szervezeteket ku-
tatta fel, hanem még a rádióban 
is bemondatta, hogy a Kőrösi 
Csoma Sándor utcában egy 
staffi várja a gazdiját; ahová tu-
dott, szólt a talált eb miatt, köz-
tük nekünk is.Kicsivel később, 
ismét csörgött a telefonunk. 
Egy hölgy jelentette be a kutyá-
ja eltűnését, egy staffordshire 
terrierét. Azonnal Diához irá-

nyítottuk, akivel egyeztettek. 
Dia később örömmel számolt 
be arról, hogy a hölgyé volt az 
általa befogadott kutyus, és 
már el is vitték haza. Szép, ke-
rek történet, amiben, örülünk, 
hogy egymáshoz irányíthat-
tuk a két résztvevő felet.Néha 
olyan kevésen múlnak az ilyen 
szerencsés egymásra találások, 
pár telefonhívás, és a csavar-
gó már haza is kerül. Nagyon 
felelős gondolkodásnak tart-
juk viszont, és ki is szeretnénk 
hangsúlyozni, hogy, ha lehető-
ség van a talált állat ideiglenes 
elhelyezésére a megtalálónál, 
akkor azt mindenképpen meg 
kell tenni, mert időt, energiát 
spórol mindenkinek. A szökött 
állat nem kódorog tovább, nem 
éri baleset, és nem kell feles-
legesen keresni, ha a gazdi je-
lentkezik érte. Dia hozzáállása 
csillagos ötöst érdemel!

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

LocsoLó túra Időpont: 2017. április 17. hétfő
Találkozás: 8:40 -kor helyi járatos autóbusz pályaudvar  
11Y -os járat • Indulás: 8:50 -kor Kaposfüred fordulóig

Túra útvonala: Kaposfüred - Gombás Desedai parkerdő - Deseda 
arborétum - Desedai kerékpárút -  

Kaposfüredi szőlőhegy - Kaposfüred • Túratáv: kb. 8 km
Az arborétum területén a hölgyek a locsolásra,  

az urak az etetésre és itatásra készüljenek!
Költség: 2 db helyi járatos buszjegy! • Visszaindulás: Kaposfüred 

központból a 13:10 vagy  14:10 -kor induló 11Y -os járattal
Túravezető: Sármezei Ferenc, Tel.: 30 - 969 - 6750

Zágráb – Medvednica rusov pohod túra
Időpont: 2017. április 22. szombat

Útvonal: Kaposvár – Zágráb Medvednica hegy autóbusz,
a hegyen két útvonalon gyalogtúra

Túraútvonalak: 1. Bliznec patak völgye – Njevice pihenő – Hunjka 
menedékház – Szljmeje csúcs (TV torony) Runolist turista ház

Túratáv: 10 km Szint 700 m
2. könnyített túra: Szljeme csúcs (TV torony) – Hunjka menedékház – 

Szljeme csúcs – Runolist turista ház • Túratáv: 6 km Szint: 200 m
Részvételi díj: Utazás különjáratú autóbusszal

Utazási költség: 6.000,- Ft/fő
Nevezési költség: 15 kuna vagy 2 euro (buszon fizetendő)

Jelentkezés: a részvételi díj befizetésével április 12-ig az egyesület 
irodájában • Túravezető: Sármezei Ferenc, Tel.: 30 - 969 - 6750

veszélyesnek ítélt,  
nem dönthető  
fák kivágása,  

alpintechnikával,  
teljeskörű garanciával, kedvező áron!

tel.: 0670/372-6553

Beck Tetőszerviz Kft. Üzlet és bemutató telephely: 7400 Kaposvár, Újmajor 035/25 hrsz. (610-es út, a KITE és az AGIP benzinkút között)
Tel: +36 82 416 808 • Email: info@becktetoszerviz.hu • web: www.beck-tető.hu • www.gerard-tetofedes.hu 

Nyitva tartás: H-P 8:00-17:00-ig • Nyitva tartási időn kívül egyedi időpont kérhető a +36 30 464 13 51-es számon

Minden ami tető, beck tető!
Egy jól kivitelezett tető 
nemcsak otthonunk 
koronája, hanem első 
védőbástyája is. 

Nagyon fontos, hogy a minősé-
gi anyagok szakszerűen kerüljenek 
fel a házunkra, így hosszú évtize-
dekig élvezhetjük annak előnyeit. 
A Beck Tetőszerviz Kft. csapata 
ennek szellemében dolgozik im-

máron 35 esztendeje.
Egy tetőfelújítás mindig nagy 

dilemma elé állítja a háztulajdo-
nosokat. Mivel sok információ 
áll rendelkezésünkre a világháló-
nak köszönhetően, pont emiatt 
könnyen rosszirányt is vehetünk: 
egy silány minőségű anyag, vagy 
szakszerűtlen kivitelezés miatt 
gyakorlatilag otthonunkat állandó 
veszélynek tesszük ki (gondoljunk 

csak az időjárás viszontag-
ságaira). Ezt megelőzhet-
jük egy alaposan körüljárt, 
felelős döntéssel.

A Beck Tetőszerviz Kft. 
munkatársai széleskörű 
tapasztalattal, több ezer 
elégedett ügyféllel a hátuk 

mögött segítenek Önnek a 
választásban. A kaposvári 
székhelyű vállalkozás 35 
éve  foglalkozik tetőfedéssel, szak-
tanácsadással és tetőfedő anyagok 
forgalmazásával (a  hagyományos 
tetőcserepektől egészen az inno-
vatív cserepeslemezekig.) A szak-
embergárda   folymatosan fejleszti 
tudását, hogy mindig naprakész 
technológiai ismeretek birtokában 
végezze munkáját. Ezt a törekvé-
süket rangos szakmai elismerések 
tanúsítják.

Egy régi tetőszerekezet cse-
réjénél nagyon fontos az alapos 
felmérés és a mindenre kiterjedő 
konzultáció, hiszen minden ház 
más és más technológiát és anyag-

mennyiséget igényel. A Beck Tető-
szerviz Kft. szakembere helyszíni 
felmérés után elkészíti szakmai  
ajánlását és egyedi árajánlatát, 
benne a rendkívül kedvező áron 
forgalmazott tetőfedő anyagokkal, 
lécekkel, ács-és tetőfedési valamint 
bádogos munkák díjával. Régi pa-
latetője van a házának tetején? Az 
sem gond, igény szerint a hulla-
dék elszállításban is segítenek. A 
fel nem használt anyagokat teljes 
áron visszavásárolják, az elvégzett 
munkára pedig teljes körű garan-
ciát biztosítanak. Látogasson el 
hozzánk. Várjuk szeretettel!

KUTYAKOZMETIKA

Vincze Tímea • Nyitva: kedd-szerda-csütörtök

Bejelentkezés alapján:  
0630/777-5810

SZErETETTEl VárOM A SZépülNI  
VágYó KEdVENcEKET! 

KApOSVárON A FürEdI úTI pAVIlONSOrON  
A lEáNYOTThON MEllETT!

IgéNYES KörNYEZET  
kedvező árak! 

Vegyes átlagfogyasztás: 3,7 – 8,3 l/100 km; CO2 -kibocsátás: 98 - 146 g/km. A képen látható autó illusztráció. 
Az ajánlat 2017. 04.01-től a készlet erejéig érvényes. Részletek a márkakereskedésekben és a www.fiat.hu weboldalon.

NEM KELL SOK, HOGY SOKAT KAPJON. A KÉNYELEMBÔL.

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

www.fiat.hu 

GaRÁZSoK eladóK!
öNÁlló ÁRaMMéRŐvel ellÁToTT,  
17,5 m2-es új garázsok várják az ön autóját!

KaPoSvÁR, béKe uTCai GaRÁZSHÁZ
Tel:. +06-82/526-466 • +36-30/947-0352

KérjüK adója 1%-val támogassa tevéKenységünKet! adószám: 18772638-1-14

Minden kedves 
olvasónknak és 
hirdetőinknek  
kellemes  
Húsvéti Ünnepeket 
kívánunk!

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      az akció 2017. április 7-30-ig tart. 

e-mail: postmaster@fatelep.t-online.hu • info@erdomesterkft.hu

tetőfelújításhoz minden egy helyen?
WWW.eRDoMesteRkFt.Hu

rubinvörös barna antracit

Bramac merito Plus

174 
Ft/db
1740 Ft/m2

építő Minőségű Fenyő FűRészÁRu!
készletRől azonnal!  

• szarufák • gerendák • deszkák • tetőlécek

• Műszárított luc • borovi fenyő
 • Rétegelt lemezek • táblásított lapok

HajópaDlók 
kültéRi lazúRok,

teRaszolajok

laMbéRiÁk,  
több méretben

teRaszbuRkolatok
• vörösfenyő • trópusi

szolgÁltatÁsaink: 
egyedi, extra méretű  
gerendák gyártása,  

vágása, gyalulás, 
műszárítás illetve impreg-

nálás rövid határidővel!

hőszigetelő-rendszer akció!
nemes vakolattal

- 5 cm-es rendszer 1599 ft/m2-től
- 7 cm-es rendszer 1699 ft/m2-től
- 10 cm-es rendszer 2099 ft/m2-től

ingyenes kiszállítás és állványzat biztosítása!
tel.: 74/675-530  Akció: 2017.04.01-04.30-ig



TojóTyúk 

elôjegyezheTô!
vörös, 650Ft/db  
házhozszállítva

0620/204-2382
kaposváron a  

Dombóvári út 3 alatt.
április 10-én, ill az ápr. 24-i  

héten 580 Ft/db  
(pontos idôpontról érdeklôdjön)

0620/241-8528

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

info@turuletterem.hu • www.turuletterem.hu

Különleges húsvÉTi 
ajánlaTTal várjuK 

kedves vendégeinket 04.15-18-ig

a húsvéti ünnepekre 
megújult étlappal készülünk

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 Kaposvár, raktár u. 25. (Füredi út körforgalomnál) • telefon: 82/416-119 • www.kaposepker.hu • banKKártyás FiZetési Lehetőség! 
Áraink forintban értendőek és az Áfa-t tartalmazzák! Az esetleges nyomdahibákért és szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk. A feltüntetett képek illusztrációk. Az árak a házhoz szállítás költségét nem tartalmazzák!  Az árváltozás jogát fenntartjuk. További részelek az üzletben. Akció időtartama 2016. április 7- 30-ig.

KapoS-épKer miért rendelné meg máShol, 
ha nálunK azonnal viheti?

sZéLes tetőcserép váLasZtéK!
tetőcserepek már 1490 Ft/m2-től

hőszigetelő rendszer  
vakolat és festék 
színkeveréssel együtt
Lábazati műgyantás  
vakolat színkeverése 

betonoZási MunKáKhoZ:  
Sóder, Cement, betonacél, hegesztett hálók szállítással együtt  
(Térkövezéshez kőzuzalékok többfajta méretben szállítással együtt)

FaLaZási és vaKoLási MunKáKhoZ:  
Homok, oltott mész, cement szállítással együtt

Zsaluelemek 15-20-25-30-40 cm szélességben

oszlopzsaluk 20x20 • 25x25 • 30x30 • 40x40 cm

Kerámia áthidalók 100 cm től- 325 cm hosszuságig

tetőtéri kibúvók  
és ablakok  

többféle méretben

Fürészáru nagy 
mennyiségben: 

Tetőléc • Stáfli  
Padló • Gerenda • szarufák 

 bitumenes  
hullámlemez  

Vörös • barna  
• zöld szinben

osb lapok több  
méretben:  

2650 Ft/ tábla (848 Ft/m2)  
ártól kaphatók!

Kerítéspanel (zöld) 
2,5 m x 1,5 m  

6500 Ft/db

széria gipsz  
2,5 kg, 5 kg, 25 kg  

kiszerelésben 990 Ft-tól

Húsvéti ablakcsere akció!
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ingyenes Helyszíni felmérés somogy megye egész területén!
Tel: 06-20/542-1856 • Korcsmár István  

korcsmar.istvan78@gmail.com 
          A részletekről érdeklődjön telefonon!  

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!

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

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

Kaposvár, Füredi u.37.
Tel.: 82/419-921; 30/217-9540

Vásároljon friss halat
a termelô boltjában!

Kárász 590 Ft/kg
Busa  590 Ft/kg
Amur 890 Ft/kg
Ponty 990 Ft/kg

FRISS Makréla 1490 Ft/kg
FRISS Pisztráng 
 1990 Ft/kg
FRISS Afrikai harcsafilé 
 2490 Ft/kg
FRISS Durbincs  
 2590 Ft/kg
A teljes áruválasztékunk megtalálható 

a www.kodibt.hu honlapon.
Az akció 2017. április 7-tôl  április 15-ig tart.

ÍzelÍtô halkülönlegességeinkbôl:

élôhal kÍnálatunk:

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. 04.01-04.30-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

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. április 7-től  
a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget  
nem vállalunk.

Uni Viktoria 320 cm 
szekrenysor

Akciós Dóri konyha 
Blokk 200 cm

Bence kanapé 5 fás
140x190 cm fekvőfelület

Alfa rugós heverő
90x190 cm fekvőfelület

116.900 Ft

79.900 Ft

71.900 Ft

43.900 Ft

88.900 Ft

Sofi sarok 2 karos rugós 
230x155 cm

fekvőfelület: 140x200 cm

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. 04.01-tôl visszavonásig tart. A kép csak illusztráció

Esküvői 
meghívók,  

egyedi elképzelés 
alapján!

0630/908-1920
Támpont reklámiroda  
Kaposvár, Petőfi tér 4. 1. em.

Időpont egyeztetéssel!



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

teleFoNszÁM: 06/20/954-2739

SZAKTANÁCSADÁS, SZAKSZERŰ UDVARIAS KISZOLGÁLÁS! A NÉGYSÁVOS ÚT MENTÉN (61-ES ), A VIRÁG UTCAI KERESZTEZŐDÉSNÉL!
INGYENES PARKOLÁS AZ UDVARBAN, MAGÁNPARKOLÓBAN ÉS A MELLÉKUTCÁKBAN! 

Az akció a 2017. 04. 07-tôl a készlet erejéig, illetve 2017. 04.30-ig érvényes!

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

GYOMIRTÓK AKCIÓjA
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 0,2 l .......................1.050 Ft (2,1 Ft/ml)

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

Gyom-stop 0,1 l .................1.890 Ft (18,9 Ft/ml)

Medallon 1 l ......................3.390 Ft
Total 5 l ..............................7.590 Ft (1518 Ft/l)

MûTRÁGYÁK, TÁPOLDATOK
Pétisó 10 kg .................1.190 Ft (119 Ft/kg)

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

Ammónium nitrát 10 kg ....1.490 Ft (149 Ft/kg)

Ammónium nitrát 25 kg ....3.790 Ft (151 Ft/kg)

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

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

Muskátlidoktor 1 l ..................890 Ft 

Substral 2+1 l ajándék ....2.150 Ft (716 Ft/l)

Vitaflóra citrus 0,5 l ................480 Ft (960 Ft/l )

GYEPÁPOLÁS fELSôfOKON
Árnyéktûrô fûmag 1 kg ..........1.190 Ft 

Árnyéktûrô fûmag 5 kg ..........5.790 Ft (1158 Ft/kg)

Szárazságtûrô fûmag 10 kg 10.990 Ft (1099 Ft/kg)

Sportfûmag 5 kg .....................5.790 Ft (1158 Ft/kg)

Univerzális fûmag 10 kg ........9.500 Ft (950 Ft/kg)

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

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

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

Szórókocsi ............................12.500 Ft/db 

Gyomirtós gyeptrágya 3 kg ...1.590 Ft (530 Ft/kg)

KERTÉSZETI ESZKöZöK,  
SEGÉDANYAGOK

Agrofóliák (uv stabil, fehér, fekete)
Agroszövetek 1 – 2,1 – 4,2 m széles

Geotextíliák 1,6 m széles
Árnyékolók 1,5 – 3,6 – 7,5 m széles

Vakondhálók 1 – 2 m széles
Metszôollók, ágvágók nagy választékban

Háti permetezôk (akkumulátoros is!)
Kötözôanyagok • Permetezô alkatrészek

Lucerna vetômag 1 kg 2.200 Ft (2200 Ft/kg)

ROVAR- ÉS GOMBAöLôSZER KAVALKÁD
Mospilan 4 g ...........................550 Ft (122,5 Ft/g)

Decis 50 ml ........................1.190 Ft (23,8 Ft/ml)

Karate Zeon 0,25 l .............5.490 Ft (22 Ft/ml)

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

Topas 100 ml .....................3.390 Ft (33,9 Ft/ml)

Score 5x5 ml .......................2.200 Ft (88 Ft/ml)

Quadris 200 ml ..................8.290 Ft (41,5 Ft/ml)

Dithane 250 g ....................1.050 Ft (4,2 Ft/g)

Miltox 0,8 kg ......................3.550 Ft (4 Ft/g))

Rézoxiklorid 1 kg ...............3.350 Ft (3,4 Ft/g))

GYORSKASSZA, HA SIET! •KÉNYELMES: KÁRTYÁS FIZETÉS • www.pETIKERT.Hu
II. KategórIájú növényvédô szert  

csaK érvényes engedéllyel rendelKezô 
 személyeK részére adunK KI!

LEGYEN OKOS  
TAKARÉKOSKODjON, EGYETLEN  

KAPOSVÁRI üZLETüNKBEN!

VIRÁGHAGYMÁK 

MÁR 

280 fT-TÓL 

LUCERNA 5 KG 

10500 Ft 

2100 fT/KG 

TALAjfERTŐT-LENÍTŐK MÁR 1390 fT-TÓL 
fAKARÓK 

MÁR1000  

fT/10 DB-TÓL (100 fT/DB)

CSEMEGE- KUKORICÁK MÁR (100 SZEM) 300 fT-TÓL 

                       MÉHÉSZETI  
GYÓGYSZEREK, TAKARMÁNYOK 

Nonosz 1 l ..........................6.500 Ft 

Oxxovar 1 l .........................5.000 Ft 

Cukorlepény herbál 1 kg .......600 Ft 

Cukorlepény komplex 0,5 kg ...600 Ft (1200 Ft/kg)

Méhpatika forte 1 l ...........6.500 Ft 

Bayvarol 5x4 ......................9.190 Ft

Füstölô (kicsi) .....................2.990 Ft/db

Méhészkesztyûk .................2.450 Ft/pár

Újdonság!

búToráruház • www.salvobutor.hu • húsvéTi akciók!
Kaposvár, Jutai u. 2. (Nyu ga ti te me tő mel lett!) Nyitva: H-P: 9-17; Sz: 9-12-ig  

e-mail: kaposvar@salvo.hu   Tel.: 82/526-289; 30/378-5236   1000 m2-en!

ágybetéteK  
aKciós áraKon  

többFéLe Méretben! 
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Akció időtartama 2017. 04.07-től a készlet erejéig, illetve 2017.04.30-ig érvényes

2 m-es konyhabútor  
munkalappal, mosogatótálcával  

salvo ár:
71.900 Ft-tól

AKCIÓS KonyhAbútoroK  
rAKtárrÓl AzonnAl! 

többféle  
Színben!

AKár  
egyedI  

méretben 
 IS!

Ülôgarnitúrák már 119.900 ft-tól

90X200 cm 
 ágybetétek 
23.900 

Ft-tól

modern ágynemûtArtÓS  
ággyá AlAKíthAtÓ  
SAroKgArnItúráK  

nAgy válASztéKbAn.

Leo 3 lépésben hosszabítható  
gyerekágy szivaccsal 
ágyneműtartóval 51.700 Ft

aKció:
42.500 Ft

gArdrÓbSzeKrényeK modern  
vAgy KlASSzIKuS változAtbAn  

nAgy válASztéKbAn

modern SzeKrénySoroK  
nAgy válASztéKbAn!

FenyőbútoroK 
aKciós áron! 

25%
kedvezménnyel!

Nyitva tartás: kedd-péntek 9-17, szombat 9-13, web/webshop: www.notaris.hu, Tel: +36-30/328-3400   akció ideje: 2017. 04.07 - 2017. 04. 30-ig

Nyomdai anyagokhoz

íven belüli felirattal íven kívüli felirattal

ÁllaTPaTiKa webSHoP ÁRaKKal! Kaposvár, Nagyszeben u. 2.

ÁllaTeledeleK
Oké duo  ..........................................4500 Ft/20 kg (225 Ft/kg)

Dolly konzerv kutya több ízben 1240 g . 285 Ft/1240 g (230 Ft/kg)

Dolly konzerv macska több ízben 415 g 145 Ft/415 g (349 Ft/kg)

jovati international (belgium) 
Crok HE (emelt beltartalmi értékekkel) 

........................................................8110 Ft/15 kg (540 Ft/kg)

Lamb & Rijst (bárányos és rizses) ...8850 Ft/15 kg (590Ft/kg)

Puppy Pro (kölyöktáp) ......................9750 Ft/15 kg (650Ft/kg)

Katmix (macskatáp) .........................7100 Ft/10 kg (710Ft/kg)

Fyprist macska ............... 1250 Ft/0,50 ml/pipetta (2500 Ft/ml)

Fyprist kutya 2-10 kg  ....1410 Ft/0,67 ml/pipetta (2104 Ft/ml)

Fyprist kutya 10-20 kg ...1610 Ft/1,34 ml/pipetta (1201 Ft/ml)

Fyprist kutya 20-40 kg .....1980 Ft/2,68 ml/pipetta (739 Ft/ml)

Fyprist kutya 4 0kg felett ..2220 Ft/4,02 ml pipetta (552 Ft/ml)

bolHa- éS KullaNCSiRTóK
Foresto 8 kg alatti kutya és macska ................6490 Ft/db

Foresto 8 kg feletti kutya .................................7490 Ft/db

Kiltix nyakörv kicsi 38 cm ................................4790 Ft/db

Kiltix nyakörv közepes 53 cm ..........................5280 Ft/db

Kiltix nyakörv nagy 70 cm ...............................5850 Ft/db

EsküvőrE  
készül? 

készíttesse öltönyét  
közvetlenül a 

gyártóval!
DáviD öltönyök  
somogy megyében 

csak nálunk!
kaposszerdahely, rákóczi út 66.

Bejelentkezés: 0630/652-5890  
www.davidoltony.hu • Mindenkit szeretettel várunk!

kaposvár, raktár u. 2. • Tel.: (82) 436 022 • nyitva: h-p: 8-17, szo: 8-12

Húsvét előtt is NYUGDÍJAs  
sZeRDA A MARÁZPlAstNÁl

ÁPRilis 12-éN (sZeRDÁN) MiNDeN NYUGDÍJAs vÁsÁRlóNkNAk 

10% keDveZMéNYt ADUNk 
MiNDeN teRMéküNk ÁRÁból 

(kivétel néhány akciós termék). A kedvezmény igénybevételéhez csak arra van szükség,  
hogy a pénztárnál felmutassa a nyugdíjas igazolványát és máris 10%-kal csökken a számla végösszege!

és Mi AZ, AMit NYUGDÍJAs vÁsÁRlóiNk A leGGYAkRAbbAN keResNek?
• Fakanalak és fából készült konyhai eszközök
• Zománcozott fazekak, lábasok, tepsik
• Alufólia, sütőpapír • Hűtőzacskó, szemeteszsák
• WC papír és papír kéztörlő • édesség

JÖJJÖN és HAsZNÁlJA  ki A leHetőséGet!

Jogosítvány gyorsan, 
kEdvEző áron,  
ErEdményEsEn!

Újdonság: Elméleti  
E-learning képzéssel!

www.citromsuli.hu

Kaposvár, Petőfi tér 4.  
a buszpályaudvarnál.  

(okév 03-0033-04)  tel: 82/511-000

tanfolyam:
április 28-án  

hétvégi,
május 15-én  

Esti tanfolyam  
indul.

E-lEarning bármikor!


