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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:

MaxaTrade Kft.
Hegesztőgép  
és szerszáM
Kaposvár, Guba sándor u. 27. 
(A Lakics Kft-vel szemben)
Nyitva: Hétfő–péntek 8–12; 13–17  
tel/Fax:  +36-82/312-956 

+36-20/444-4345
email: maxatrade@gmail.com

Favorit pont KFt.
Kaposvár, Petőfi u. 11.  

Tel.: 82/512-200, fax: 82/427-974
Nyitva: H–Cs: 8–16-ig, Péntek: 8–15-ig  

www.tonerszalon.hu • kaposvar@tonerszalon.hu

tintasugaras, lézernyomtatók  
és kellékanyagaik 

irodaszerek és írószerek
irodai papírok, fotópapírok, naptárak

Számítástechnikai és irodai 
kiegészítôk, adathordozók

CégellátáS díjmenteS  
házhoz SzállítáSSal!

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

www.enablakom.hu • info@enablakom.hu 

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. 05.05-től 05.31-ig tart.

korzikA

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
*

Olcsó!!!  
De tényleg.

tel.: 82/412-630

MinDen felültöltős MOsógép  

10% keDvezMénnyel kapható! 
akció: 2017. május 5-31-ig

Tetőfelújításhoz minden egy helyen?
WWW.ERDOMESTERKFT.HU

Acél TETőFEDő 
lEMEz

ERDőMESTER FAcEnTRUM  
nyitva: H-P-ig: 7-17-ig, Szo: 8-12-ig  
Tel.: 82/526-260; 06-20/984-1038  

e-mail: info@erdomesterkft.hu

könnyű 
tető  

5 kg/m2

0,5 mm-es lemezvastagság

Színes kerítéselem  
a cserepes lemezzel 

megegyező  
anyagból, színekből.

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

Zakók, öltönyök, nadrágok,
kiegészítők minden korosztálynak!
ÖltÖnyÖk, ingek méretre  

készítését vállaljuk!

kÖltÖzÜnk!
Június 6-tól az Ady Endre utca 12-14 alatt 

várjuk kedves régi és új Vásárlóinkat!

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

Az ajánlat 2017. május 5-től május 13-ig tart.

AKCiós TerAsz 
burKoló greslAPoK 

már 1.695 Ft/m2-től!

FolyAmATosAN megújuló 

áruKészleT, KülöNFéle AKCióK! 

részletek az áruházban!

burkoláshoz szükséges segédanyagok  
(ragasztók, fugázók, alapozók) széles választékban!

munkavédelmi bakancs- 
cipő, szandál AKCió 

5.990,-
Derekas és kantáros  

munkanadrág 

4.990,-

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. 05.05-től 05.31-ig

Ft-tól Ft

Női munkaköpeny 
AKCió 

2.990,-Ft-tól

szakács kabát

4.950,-
Pepita szakácsnadrág

4.790,-

Ft

Ft

A J Á N L A T A

Júlia  Divat
Kiárusítás!
Dávid öltönyök  
végkiárusítása  

alacsony árakon!
KösztümöK  
6000 Ft-tól  
KaphatóK!

Kaposvár, Teleki u. 11. • Tel.: 06/30/209-5120
Nyitva: H-P: 9-17.30-ig, Szo: 9-12.30-ig 

Az akció 2017. május 5-től a raktárkészlet erejéig!
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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

Köszönet
Szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, 
akik Egyesületünket 
támogatják, bármilyen 
formában is teszik! 

Cikkeink alapján rengeteg 
visszajelzést kapunk. Boldog-
gá tesz minket, hogy örömmel 
olvasnak a ténykedésünkről, 
hogy a történetek meghatják 
az embereket, hogy elismerik 
munkánkat, aggódnak véden-
ceinkért és nyomon követik 
a sorsukat! Hálásak vagyunk, 
hogy megoszthatjuk e lap ha-
sábjain a mindennapjaink né-
hány morzsáját, és, hogy az 
emberek örömmel fogadják!

Kimondhatatlanul fontos 

számunkra az emberek támo-
gatása. Egyesületünk több, 
mint 16 éve jött létre a semmi-
ből, önerőből, és állatszerető 
civilek támogatásával építettük 
fel állatotthonunkat. Ma sem 
részesülünk sem önkormány-
zati, sem állami támogatásban, 
önfenntartóak vagyunk, ami a 
lelkes és jó szándékú állatbará-
tok hozzájárulása nélkül nem 
valósulhatna meg, így nem győ-

zünk köszö-
netet mon-
dani azért, 
hogy ezt le-
hetővé teszik 
számunkra . 
Enélkül mi 
sem tudnánk 
r á s z o r u l ó 
állatokon se-
gíteni, gyó-
gyíttatni, el-

látni őket. Hiszünk benne, hogy 
munkánk szerves részét képezi 
a társadalmi felelősségvállalás-
nak, az állatok jogai, érdekei 
figyelembe vételének, életük él-
hetővé tételének. Az elmúlt 16 
évben tanúi lehettünk, ahogyan 
ez a hozzáállás mindinkább te-
ret nyer, és bízunk benne, hogy 
helyileg a mi tevékenységünk is 
hozzájárulhatott ehhez a pozi-
tív változáshoz, és a továbbiak-
ban is elősegítheti az állatbarát 
szemlélet elterjedését!

Köszönetképpen, hadd mu-
tassunk Rozikáról újabb, bol-
dog fényképeket, hiszen olyan 
sokan érdeklődtek a hogyléte 
felől. Köszönjük az aggódást, 
hogy figyeltek Rá és ránk! Ne-
künk mindig öröm segíteni, 
ahol tudunk, minden egyes tá-
mogatónk hozzájárulása kincs 
számunkra!

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

Májusi ablakcsere akció!
Új ablakaival jelentős fűtés díjat takaríthat meg!
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ingyenes helyszíni felMérés soMogy Megye egész területén!
Tel: 06-20/542-1856 • Korcsmár István • korcsmar.istvan78@gmail.com 

20% kedvezMény május 31-is  
az általunk beépített ablakok árából!

• ingyenes felMérés, árajánlat készítés • 5 év garancia  
• nyugdíjasoknak további 5% kedvezMény!

Árnyékolók, szúnyoghálók, redőnyök • Erkélybeépítések kedvezménnyel! 

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

Kültéri szobroK újra KaphatóK!
Egynyári virágoK  

nagy választéKban!
KEdvEző áraK!

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! 

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

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 6. túra
Időpont:  2017. május 13. szombat

Találkozás: 6:15 –kor a távolsági autóbusz pályaudvaron
Indulás: 6:30 –kor Sásdra majd Bakócára

Túraútvonal: Bakóca – Nagy Máté vadászház – 
 Hollófészek – Kán – Gorica – Bükkösd

Útközben pihenő a vadászháznál, Kánban és Czékmány Vera 
kerámikus művész portáján

Túratáv:  15km • Étkezés: hátizsákból
Útiköltség: busz 1.115,- , vonat 1.300,- teljes árú jegy

Hazautazás: vonattal, Bükkösd vasútállomásról 15:16 –kor vagy 17:16 -kor
Érkezés Kaposvárra: 16:42 –kor vagy 18:33 -kor
Túravezető: Sármezei Ferenc • Tel.: 30-969-6750

GyaloGolj az eGészséGedért 7. túra
Időpont:  2017. május 20.

Találkozás: távolsági autóbusz pályaudvar 6:15 -kor
Indulás:  Pécsen át Pécsváradra 6:30 -kor

Túraútvonal: Pécsvárad – Réka völgy – Stein malom - Mecseknádasd
Túratáv:  16 km • Étkezés: hátizsákból

Túraköltség: 3.620,- Ft teljesárú menetdíj
Túravezető: Borsos András • Tel.: 20 – 511 - 1286

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: 2017.05.02-05.31-ig

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

 �Síremlékek, 
kripták,  
urnasírok

 � Gránit, márvány, 
mészkő termékek

Kaposfő
Matucza Gránit

www.matuczagranit.hu

Termékeinket 
minőségi  

alapanyagokból 
készítjük  

megrendelőink 
részére.

KiADváNyoK 
TerjeszTésére 

megbízHATó 
muNKATársAT 

KeresüNK! 
0620/599-6916

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. 05.02-05.31-ig

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

Május 22-én Esti, 
június 9-én  
hétvégi,  

június 19-én 
délElôtti intEnzív 
tanfolyaM indul.
E-lEarning bárMikor!

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

Vízágy Stúdió • Pécs, Király u. 48.

JöJJön el  
bemutatótermünKbe, 
nézze meg, PróbálJa Ki! 
•  Vízágyak értékesítése 

bevezető áron 
•  Ágyaink meglévő keretbe is 

beépíthetők
•  egyedi ágyak készítése
•  Vízágyak bérbeadása, 

szervizelése

vizagystudio.hu
Keressen minket a  

facebook-on is!
vizagyszerviz@gmail.com
Stúdió: 06-30-417-4343 

Szervíz: 06-30/417-9118



ElAdó
Barcs,  
Bimbó u. 63.  
Felújítás alatt  

álló családi ház.
Ir.ár: 3,2 m Ft.  

Tel.: 06-20/411-0208

Barcsi termálfürdő 
városrészében

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

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.

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!

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

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. 05.02-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

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, 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 nyomda hibákért 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 2017. május 5-31-ig.

KapoS-épKer
térKő vásár

térkő széles választékban raktárkészletről.
az egyszerűtől a színesen keresztül az exkluzív  

térkövekig minden megtalálható.

járdaszeGélyKő  
szürke, piros, mogyoró színben

őszilomb

karamell

semmelrock city top 
karamell és őszilomb szín 
most 2990 Ft/m2

veszélyesnek ítélt,  
nem dönthető  
fák kivágása,  

alpintechnikával,  
teljeskörű garanciával, kedvező áron!

tel.: 0670/372-6553

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

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. május 5-től  
a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget  
nem vállalunk.

39.000 Ft

19.900 Ft

17.900 Ft
Textilbőr kanapé,  

ágyazható

Vizes  
pad

Paraszt asztal  
4 fiókos

használt bútorok 
nagy választékban!

komplett hagyatékot veszünk!

6.900 Ft

1.900 Ft

Tonett 
szék

Hokedli

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 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



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. 05. 02-tôl a készlet erejéig, illetve 2017. 05.31-ig érvényes!

NÖVÉNYVÉDŐSZER ÉS VETŐMAG NAGYKERESKEDÉS MÁRKABOLTJA!
TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK, HATALMAS VÁLASZTÉK, KÖZVETLENÜL A NAGYKERBŐL!

GYEPÁPOLÁS fELSôfOKON
Szárazságtûrô fûmag 1 kg .......1.290 ft 

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

Árnyéktûrô fûmag 1 kg ............1.290 ft 

Árnyéktûrô fûmag  5 kg ...........5.990 ft (1198 Ft/kg)

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

Sportfûmag 10 kg ................. 10.990 ft (1099 Ft/kg)

Gyom-stop 0,1 l .........................1990 ft (19,9 Ft/ml)

Gyom-stop 1 l ....................... 13.990 ft 

Gyomirtós gyeptrágya 3 kg .....1.690 ft (565 Ft/kg)

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

Mohastop+ zöldítô 10 kg .......3.490 ft (349 Ft/kg)

Substral hosszúhatású gyepmûtrágya 15 kg 
............................................... 14.500 ft (966 Ft/kg)

Gyepszellôztetô ........................2.390 ft/db
Szórókocsi ............................. 12.500 ft/db

NöVÉNYVÉDELMI  
eszközök 

Háti permetezô 16 l .. 6.490 ft/db
Magyar háti permetezô 14 l 
..................................25.900ft/db
Akkumulátoros háti permetezô 
................................22.900 ft/db
Kézi permetezô 5 l .... 2.590 ft/db
Permetezô szár, hosszabbítók 
................................... 1.290 ft-tól
Kertész kesztyûk ............220 ft-tól
Fûnyíró damilok ............260 ft-tól
Arcvédô rostély ... már1.890 ft/db-től

PerMetezô AlKAtréSzeK  
nAGy vÁlASztéKbAn!

GYORSKASSZA, HA SIET! •KÉNYELMES: KÁRTYÁS FIZETÉS • www.pETIKERT.Hu

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

Fozát 1 l..............................1.890 ft
Fozát 5 l..............................8.990 ft (1798 Ft/l)

Glialka 0,2 l .......................1.050 ft (5,25 Ft/ml)

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

Glialka express 1 l ..........1.900 ft
Medallon 1 l ......................3.390 ft

II. KategórIájú növényvédô szert  
csaK érvényes engedéllyel rendelKezô 

 személyeK részére adunK KI!

LEGYEN OKOS  
TAKARÉKOSKODjON, EGYETLEN  

KAPOSVÁRI üZLETüNKBEN!

AGROSZöVET 

MÁR 

180 fT/M-TÓL 
COLOR MULCS 50 L 

(orange, téglavörös) 

1690 fT 

32 fT/L 

KŐMULCS 30 KG 

(márványőrlemény) 

2890 fT 

96 fT/KG

BöRZE!  MINDEN CSAK 300 fT!!! 

ROVAR- ÉS GOMBAöLôSZEREK 
AKCIÓjA

Mospilan 50 g ..4.200 ft (84 Ft/g)

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

Full 50 ml .........1.590 ft (31,8 Ft/ml)

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

Flumite 5x5 ml ...................1.790 ft (71,6 Ft/ml)

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

topas 100 ml .....................3.390 ft (33,9 Ft/ml)

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

Alma-szôlô kombi .............1.790 ft
Curzate 200 g ....................  2.100 ft (10,5 Ft/g)

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

ÚjDONSÁG! MÉhÉSZETI GYÓGYSZEREK,  
TAKARMÁNYOK, ESZKöZöK

bayvarol 5x4 csík  ..............9.190 ft (1840 Ft/csom)

naf 1 l ................................6.900 ft 
Méhpatika forte 1 l ...........6.500 ft 
Apiguard gél 50 g..............1.050 ft (21 Ft/g)

Cukorlepény optima 0,5 kg ...370 ft (740 Ft/kg)

Cukorlepény forte 0,5 kg .......400 ft (800 Ft/g)

Füstölô (kicsi ) ....................2.990 ft/db
Mézesüveg (oMMe) 730 ml ......70 ft/db
Üveglapka (mézes) 82 mm .......25 ft/db

LOMBTRÁGYÁK ÉS TÁPOLDATOK
Wuxal 1 l ................1.590 ft
Wuxal 5 l ...............  6.790 ft (1360 Ft/l)

volldünger 2 kg .....1.950 ft (975 Ft/kg)

volldünger Fluid 1 l ....850 ft
volldünger 5 kg .................4.590 ft (918 Ft/kg)

Muskátlidoktor 1 l ................  890 ft 
leander Doktor 1 l .................890 ft
zöldítô komplex 1 l ................890 ft
Mikramid 2 kg ........................900 ft (450 Ft/kg)

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

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!

TojóTyúk 

elôjegyezheTô!
vörös, 650Ft/db  
házhozszállítva

0620/204-2382
kaposváron a  

Dombóvári út 3 alatt.
Májusi szállítás 

idôpontjáról érdeklôdjön!  
580 Ft/db  

0620/241-8528

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

Kaposvár, Nagyszeben u. 2. • Tel: +36-30/328-3400 • Nyitva tartás: kedd-péntek 9-17, szombat 9-13

Nyomdai anyagokhoz

íven belüli felirattal íven kívüli felirattal

állATPATiKA websHoP árAKKAl!
web/websHoP: www.NoTAris.Hu

Foresto 8 kg  
alatti kutya  
és macska

Foresto 8 kg 
feletti kutya

6490  
Ft/db

7490  
Ft/db

Az árak 2017. május 2-től 
visszavonásig érvényesek.

AjáNlATuNKból: 
ForesTo kullancs és 
bolhairtó nyakörvek

BAkOny BÚtOR kApOsváR, ROBOz i. u. 27. 
www.BAkOnyButOR.hu

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! 

tOROntO sAROk 
- különböző méretben

- állítható fejvéggel

BeRtA étkező

kAtA  
kOmód

egyedi kOnyhABÚtOROk,  
gARdRóBOk méRetRe gyáRtvA!

• teRvezés, 
• FelméRés, 
• szeRelés 
• 3 hetes hAtáRidővel


