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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
*

Újdonságok a  
kapos kapunál!
Hörmann garázskapuk kibővült  
szín és felületválasztékkal!
kézi működtetésű garázskapuk már 179.000 ft-tól 
motorizált garázskapuk 230.000 ft-tól kaphatók (mérettől függően)

többféle kertkapu automatika  
gyors határidővel!

• lakatosmunkák, 
• kováCsoltvas kerítések • rozsdamentes korlátok
egyedi igények szerint, méretre gyártva!
ingyenes Helyszíni felmérés! 
kovácsoltvas elemek és kiegészítők
a részletekről érdeklődjön, az akció 2017.04.21.-05.30-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

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. IV. 11–V. 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

Vigyázz, kész, rajt!    AKCIÓ INDUL!   

VIVA extra rugós 
franciaágy

E-200 6 elemes MDF frontos konyha 
munkalappal, mosogatóval

CO-270 szekrénysor LED világítással

LINDA rugós 
kanapé

PLANET rugós sarok
• ágyneműtartós
• nyitható

ISTRIA sarok
• ágyneműtartós
• nyitható

111 200 Ft

189 900 Ft

79 900 Ft

102 900 Ft

64 000 Ft 76 500 Ft 79 900 Ft

199 900 Ft

81 900 Ft 89 900 Ft

89 900 Ft

119 900 Ft

69 900 Ft

CARLA rugós
franciaágy

DA-200 konyha LED világítással 
munkalappal, mosogatóval

104 600 FtCsak:

Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!Csak:

Kapos Farmer KFt.  
Kaposvár, rákóczi tér 2.  

(a színházzal szemben)   
tel.: 82/313-348; 

 mobil: 06-30/729-3351  
www.kaposfarmer.hu
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VillanypásztoroK  
és tartozéKaiK széles 

VálasztéKban KaphatóK!
Frontline 

Combo 20%  
KedVezménny el! 

Foresto nyaKörVeK  
kedvező áron kAphAtók!

a kapos-kapu kft azonnali belépéssel  
jogosítvánnyal rendelkező  

lakatos és műszerész  
kollegákat keres. 

jelentkezni a 82/512-070 telefon számon, a 
kaposkapu@kaposkapu.hu e-mail címen,  

vagy személyesen az irodában  
a guba sándor 12 szám alatt lehet

Kaposvár, Raktár u. 2. • Tel.: (82) 436 022 • Nyitva: H-P: 8-17, Szo: 8-12

NYUGDÍJAS SZERDA
A MARÁZPLASTNÁL!

Április 26-Án (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!

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: 2017.04.21-05.10-ig

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

tetőfelújításhoz minden egy helyen?
WWW.eRDoMesteRkFt.HU

Havas kék

Arany bézs

tRópUsok HangUlata ottHonÁban!

Wpc teRaszbURkolatok 
vörösfenyő: 28 mm x 146 mm x 4 m

• környezetbarát • könnyen tisztítható
• vízálló • felületkezelést nem igényel • több színben

acél tetőFeDő 
leMez

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

könnyű 
tető  

5 kg/m2
0,5 mm-es lemezvastagság



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

Rozika
Rozikára magányosan, az 
erdő közepén, egy fához 
kikötve bukkantunk rá 
egy délután. Rettegett, 
nem tudta, miért van 
ott, miért érdemli ezt a 
sorsot. 

Csúnyán elhanyagolt volt a 
szőrzete, csimbókokban lógott, 
alatta a kutyus szinte felismer-
hetetlen volt. Gondozásunkba 
vettük, természetesen. Koz-
metikus tette rendbe a rette-
netes állapotban lévő bundáját 
(Salamon Szilviának ezúton is 
köszönjük a kiváló munkát!). 
Megkezdtük Rozy oltási prog-
ramját, és féreghajtáson is át-
esett. Egy biztos, ő nem azt ér-
demelte, ahogyan bántak vele! 
Talán még sosem volt annyi 
figyelemben, gondoskodásban 
része, mint állatotthonunk-
ban. Nagyon élvezte a nagy 
sétákat, a szeretgetést. Kicsivel 
később sajnos kiderült, hogy 
emlődaganata van. Vettek tőle 
vért, ultrahang- és röntgen-
vizsgálaton esett át. Ideiglenes 
otthomban helyeztük el, ahol 
Suzyval, a háromlábú kutyussal 
nagyon jó barátságot kötöttek. 
Rozika véreredményei azt mu-
tatták, hogy a májfunkciója 
nem megfelelő. Vitaminkúrára 

fogtuk, hogy felerősödjön, így 
műthető állapotba került. Az 
első beavatkozás sikeresen zaj-
lott le, ám mindkét emlősort 
műteni kellett. Pénteken a má-
sodik operációra is sor került, 
egy hónappal az előzőt követő-
en. Bátran és hősiesen viselte, 
minden a legnagyobb rendben 
ment. Most egy dolga van, ma-
radéktalanul felépülni, és bí-
zunk benne, hogy az álomgazdi 
is felbukkan addigra. A sok 
hányattatás, szenvedés után 
igazán megérdemli ez a tündéri 
leányzó!

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

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! 

CSOK-olnak?  
Időben szólunk!
Különleges ajánlat a Családi Otthonteremtési Ked-
vezményt igénybe venni kívánók részére.

A ház, lakás nem csak falakból áll. Elengedhetetlen ré-
sze azoknak a bútor, ezen belül is a beépített konyhabútor, 
melynek költsége a CSOK keretében elszámolható. 

Mivel a bútor az, 
ami legutoljára ke-
rül beépítésre akkor, 
amikor már minden 
más kifizetésre ke-
rült, fontos, hogy 
már a kezdetektől 
tisztában legyünk 
azzal, mennyibe is 
fog majd kerülni, 
mennyit tartalékol-
junk annak az árára. 
Bizonyára nem sze-
retnének kompro-
misszumokkal teli, a 
maradék pénzből csak a minimális igényeiknek megfelelő 
(vagy meg sem felelő) konyhát az egyébként új házban, 
lakásban látni, használni. Gondolkodjanak előre!   

Már a tervezés, költségvetés készítés időszakában láto-
gassanak el hozzánk, tervezzük meg együtt, időben, leen-
dő konyhájukat, hogy elkerüljük a későbbi bosszúságot, a 
nem várt költségeket. 

Amit kínálunk:
• A konyha tervezését
• A költségvetés elkészítését
•  Méretezett rajzot a kapcsolódó  

szakipari munkákhoz
• Árgaranciát 
• Időgaranciát
• Ugyanolyan stílust a többi helyiségbe is. 

További információkért, feltételekért  
hívjanak bennünket.

Konyhabútor, és  
konyhagép egy helyen!
Az új konyhabútor megálmodása, elkészítetése 
önmagában is komoly feladat ügyfeleink számára. 
Annyi féle anyag, stílus, szín választható, hogy a bőség 
zavara könnyen elbizonytalanítja a megrendelőt. Az új 
konyha, általában új konyhagépeket is kíván, ami továb-
bi utánjárást tesz szükségessé. Az sem várható el, hogy 

naprakész informáci-
ókkal rendelkezzenek 
a legújabb háztartási 
gépekről, hisz nem 
minden nap vásárol-
nak műszaki cikkeket.  
Szerencsére mi mind-
két problémára egy 
helyen, egy üzletben 
kínálunk megoldást, 
mellyel megtakarítunk 
Önöknek időt, fárad-
ságot, és nem kevés 
idegeskedést.

Azzal is hozzájáru-
lunk ügyfeleink életének javításához, hogy valóban sze-
mélyre szabott, igényeikre igazított bútorokat készítünk. 
Az egyedi esetünkben nem csak az egyedi méretet jelen-
ti, sokkal inkább a különleges minőséget, a kivételesen 
ügyfélbarát tanácsadást, és azt, hogy nincs olyan igény, 
stílus, ötlet, aminek megvalósításától elzárkóznánk. Így 
lesz bútorainknak olyan egyénisége, amely úgy illeszkedik 
otthona hangulatába, hogy közben funkcióit tökéletesen 
ellátva, ékessége, dísze lesz annak. 

Háztartási gép specialistánk pedig gondoskodik ar-
ról, hogy az új háztartási gépek ne csupán arculatában, 
passzoljanak az új bútorhoz, hanem segít eligazodni az 
energiahatékonysági mutatók, szolgáltatások, várható 
élettartamok látszólagos útvesztőjében is. Mindezt teszi 
úgy, hogy fokozottan figyel arra, hogy az Ön az ügyfél 
főzési, vásárlási szokásait, életvitelét leginkább szolgáló 
gépet kínálja.  

Hege Design Kft, Kaposvár, Kanizsai u. 43 
Tel.: 82/412-630 Web: www.hegedesign.hu, email: info@hegedesign.hu

Eladó
Barcs,  
Bimbó u. 63.  
Felújítás alatt  

álló családi ház.
Ir.ár: 3,2 m Ft.  

Tel.: 06-20/411-0208

Barcsi termálfürdő 
városrészében

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

GyaloGolj az eGészséGedért 5. túra
Időpont:  2017. április 29.

Találkozás: 6:15 -kor a távolsági autóbusz pályaudvaron
Indulás: 6:30 -kor Pécsre

Túraútvonal: Pécs vasútállomás - Dömörkapu helyi 
autóbusszal Dömörkapu - Misina tető -  

Rotary körsétány - Dömörkapu - Flóra pihenő - Tettye
Túratáv: 11 km

Túraköltség: 2.600,- Ft + 2 db helyi autóbusz jegy
Visszaérkezés Kaposvárra: 15:10 -kor vagy 16:10 -kor

Túravezető: Borsos András 20 - 511 - 1286

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!  

veszélyesnek ítélt,  
nem dönthető  
fák kivágása,  

alpintechnikával,  
teljeskörű garanciával, kedvező áron!

tel.: 0670/372-6553

Élsport -ad 
vagy elvesz?

Beszélgetés  
szÉcsi  
zoltán  
háromszoros  
olimpiai bajnok  
viziladázóval

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.

k a p o s v á r i

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 21-től  
a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget  
nem vállalunk.

Boss étkező  
6+1

Dóri akciós 
konyha  

200 cm-es 

104.900 Ft

79.900 Ft

88.900 Ft

Sofi sarok 2 karos rugós 
230x155 cm

fekvőfelület: 140x200 cm

Relax fotel 32.900 Ft

28.900 Ft

Szivacsos fotelágy 80x90 cm

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!

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!



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. 04.21-tôl visszavonásig tart. a kép csak illusztráció

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

csavar
szerszám
csapágy
szaküzlet

mINőSégI pOlIKARbONáT lemezeK
• légkamrás vísztiszta  
        10 mm-es 2.990 Ft/m2

• Hullámlemez 2.790 Ft/m2

•  Tömör polikarbonát  
(plexi helyett: nem törik, nem karcolódik)

lapszabász gépes méretre vágással: 
vágott méretekről érdeklődjön!

KISgépeK

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

Óriás i  k ínálat !
• lebegő polcok  
 már 2350 Ft-tól  
• polctartó konzolok  
 már 100 Ft-tól
gOlIAT SySTem 
gARázSKAmpóK

Újdonság! lakberendezési kellékek széles választéka!

Akció: 2017. április 21-től május 6-ig érvényes. Az árak bruttó árak.

váSáRTéRI CSAvAR-SzeRSzám-CSApágy SzAKÜzleT
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
- KöTőelem - RögzÍTéSTeCHNIKA - bARKáCS - IpARI SzeRSzám - KISgép - záR - vASAlAT - CSApágy - éKSzÍj - KeReKeK - göRgőK  

- FÚRáS - FORgáCSOláSTeCHNIKA - HegeSzTéSTeCHNIKA - muNKAvéDelem  - KeRTéSzeTI eSzKözöK - léTRáK - pOlIKARbONáT

Sarokcsiszoló 125 mm 750W: 11.990 Ft helyett:  9.990 Ft
benzines fűkasza: 49.990 Ft helyett  44.990 Ft
Házi vízmű szett: 35.990 Ft helyett  31.990 Ft
Fúró-véső kalapács: 34.990 Ft helyett  28.990 Ft
Kerti szivattyú 21.990 Ft helyett  16.990 Ft

lOCSOláSTeCHNIKA
 locsoló tömlők 1/2"; 3/4"; 1"  

nagy méret és minőség választékban, méterre is!

  
locsoló tömlő  
csatlakozók, 

öntözőpisztolyok az  
olcsótól a prémiumig!

Réz csatlakozók,  
tömlőtoldók kaphatók!

3 RéSzeS 
AlumÍNIum 

léTRáK 
22.000  

Ft-tól, 

FA léTRáK  
10.500  
Ft-tól kaphatók.

Szegélynyíró  

damilok nagy 

választékban!

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!

megújulT 

ÉTlaP!

Az ajánlat 2017.04.21-től 05.06-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!

FA
lb

u
r

k
o

ló
k

 k
és

zl
et

r
ő

l!

ÁllÁslehetőség!  
építőAnyAg kereskedésünkbe 

keresünk munkAtÁrsAkAt:

1 Fő ÁrukiAdó / 
tArgoncÁs

1 Fő teherAutó  
soFőr 

érdeklődni telefonon,  
illetve személyesen telephelyünkön.

2900 Ft-tól 
(160x110 cm 1648 Ft/m2)

hullÁmpAlA
160x110 cm  
175x110 cm 
250x110 cm 
(magyar hullámmal)277 Ft/m2  

(5585 Ft/tekecs)

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

építőAnyAg kereskedés
kaposvár, Jutai u. 28. tel: 82/320-949
Nyitva:  H-P: 06:30-17:00 • Szo: 7:00-12.00
cseke@csekeepker.t-online.hu 
www.csekeepitoanyag.hu

horgAnyzott kerítésFonAt,  
szeletelt téglA burkolAt készletről!

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

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

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



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!

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!

életminőség javító 
és kézműves műhely 

Családállítás,  
életgyógyászat, 

sprituális  
választerápia
Családállítás  

május 13-án
Egyéni tanácsadás kedd, 

csütörtök délután
Az akarj lenni, aki vagy!  

- önismereti kurzus szerda este

További információk: 
20/450-1344, a facebookon 
és a merczandi@gmail.com 

címen

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 21- 30-ig.

KapoS-épKer miért rendelné 
meg máShol,  
ha nálunK  

azonnal viheti?

tetőkibúvó ablak 
Dakea (45x55cm)  

19.900 Ft/db
horvát kő  

2.690 Ft/sor

Beltéri fehér  
falfesték  

14 liter  

4.990 Ft
356 Ft/l 

osB lap 2.650 Ft/db-tól 
2,5x1,25m 848 Ft/m2

Gipszkarton 550 Ft/m2-től 
(120x200-as táblaméret) 

Beltéri színes  
falfesték  

8 liter  

4.490 Ft-tól 
561 Ft/l

hőszigetelő rendszer  
vakolat és festék 
színkeveréssel együtt
Lábazati műgyantás  
vakolat színkeverése 

Vegyes átlagfogyasztás: (l/100 km, városi/városon kívüli/vegyes) 6,6/4,3/5,1; CO2-kibocsátás: (g/km, vegyes) 119 
A képen látható autó illusztráció. Az ajánlat 2017. 04.01-től a készlet erejéig érvényes. Részletek a márkakereskedésekben.

Fiat Panda Easy 1.2 69 LE  

2.799.000 Ft-ért
• Klima 
• Vezetôoldali légzsák 
• Utasoldali légzsák
• Függönylégzsák elôl-hátul 
• ESC (menetstabilizáló) 
• ABS 
• MP3-as autórádió (low)
• Elektromos szervokormány,
• Távirányító a központi zárhoz
• Elektromos elsô ablakemelôk. 

www.fiat.hu 

8600 Siófok, Erdei F. u. 6.  
Tel.: +36 84 538 080 • Mobil: +36 30 841 5722 
www-kovacs-auto.hu

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. 04.21-05.10-ig

Esküvői meghívók,  
menükártyák, ültetők, stb...  
egyedi elképzelés alapján!
0630/908-1920
Támpont reklámiroda  
Kaposvár, Petőfi tér 4. 1. em.
Időpont egyeztetéssel!


