
 K A P O S VÁ R  É S  KÖ R Z E T E  2017.  március  10.  XXI/10.

AJÁNDÉKUTALVÁNY
KAPHATÓ

30/467-0747
Kaposvár, Teleki u. 7.

www.andreamasszazs.hu

♦ Egész testmasszázs
♦ Hátmasszázs
♦ Talpmasszázs
♦ Méregteleníto
    masszázs
♦ Kismama masszázs

MESTER CENTER 
2000 KFT.

ÉPÍTŐANYAG- ÉS 
PARKETTA KERESKEDÉS

Kaposvár, Kanizsai u. 73.
82/410-739

mestercenter@invitel.hu
ÉVINDÍTÓ

LAMINÁLT PADLÓ 
AKCIÓ 1.590 FT/m2

Minden készleten lévő 
laminált padlóhoz
AJÁNDÉK  

ALÁTÉTFÓLIA 
ÉS SZEGÉLYLÉC

TELJES KÖRŰ 
KIVITELEZÉS

laminált padló, pvc padló burkolása, 
parketta csiszolása

Az akció 2017.03.17-ig tart. 
Az ár az Áfát tartalmazza

Bejárati ajtó

Beltéri ajtó

Műanyag ablak

Fa ablak

Laminált padló

Fa parketta

Garázskapu

Hőszigetelés

Redőny
Kaposvár, Fő u. 68. Ny: H-P: 9-17-ig, Szo: 9-12; 20/400-5052

Az akció 2017.03.03-03.23-ig, ill. a készlet erejéig tart.
A képek illusztrációk. Az árak az áfát tartalmazzák.

WWW.JOLA.HU

Gealan és Kömmerling
műanyag nyílászárók

egyedi méretben is rendelhetők!

60x60 bny 11.990 Ft

90x120 bny 22.990 Ft

90x150 bny 24.990 Ft

120x120 bny 25.990 Ft

120x150 bny 27.990 Ft

Erkélyajtó bny
90x210 28.990 Ft

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
40-45% engedménnyel!

Hirdetési infók:

82/222-069

PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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KAPOSVÁR, Újpiac tér 4.
Távolsági Buszpályaudvarnál (volt CBA)
Nyitva: H-P: 8:30-17:30; Szo: 8:30-12.30
Tel.: 06-20/244-7337
E-mail: bosegbutor@gmail.com,
www.bosegbutor.hu

FÜLES bőr
fotel

BŐSÉG HASZNÁLT CIKK

27.000 Ft

15.900 Ft

ÓNÉMET
ASZTAL

25.000 Ft

TÁLALÓ

PARKOLÁSI LEHETŐSÉG
A KALMÁR ÉS TELEKI 
UTCAI PARKOLÓBAN

29.000 Ft

15.000 Ft

ÓNÉMET
szék

A  BŐSÉG BÚTOR MELLETT

990 Ft-tól

GYEREK-
BÚTOROK

MASSZÍROZÓS
fotel

59.000 Ft

SINGER
varrógép
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ÁLLÁST KÍNÁL

Nagyberki telephelyünkre raktárosi-al-
katrész értékesítő munkakörbe munkatár-
sat keresünk. Fényképes önéletrajzokat a 
berkibonto@gmail.com címre várjuk.  

Dologzni tudó és akaró üzletkötőt kere-
sek. Fényképes jelenkezések: 
kaposvaruzletkoto@gmail.com

Autószerelőt, műszaki vizsgabiztost fel-
veszünk kiemelt bérezéssel Fonyódra! 
+36-30/947-6225

Kaposfőre hatéves kisfiú mellé keresek 
türelmes, megbízható dadust ottlakással. 
+36-30/441-9778

Gépkocsivezetőt keresünk nagyberki te-
lephelyünkre!  C, E kategóriás jogosít-
vány, GKI kártya szükséges! Feladat még:  
raktárkezelés. +36-30/427-5154 

Kaposvári irodánkba jó kommunikációs 
képességű, tejtermék, húskészítmény 
áruismerettel rendelkező kollégát kere-
sünk. Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 
Jelentkezni az eszter@
egyedhus1.t-online.hu címre vagy a Szu-
perinfó Szerkesztőségébe „Egyedhús” 
jeligére.

Raktáros kollégát keresünk kaposvári 
munkahelyre. Élelmiszer áruismerettel és 
targoncavezetői engedéllyel rendelkezők 
előnyben. Pályakezdők jelentkezését is 
várjuk! Jelentkezni az patricia@
egyedhus1.t-online.hu címre vagy a Szu-
perinfó Szerkesztőségébe „Egyedhús-
raktáros” jeligére.

Keszthely, Mámor Bár munkatársakat 
keres. Konzumlányok jelentkezését vá-
rom. Magas kereseti lehetőség. Szállás 
megoldott. Érd.: +36-30/3313-997

Háztartásom ellátásában segítő, nyugdí-
jas hölgyet keresek. Róma hegy. Tel.: +36-
20/541-3135

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás, 
előleg megoldott. Sárvárra betanított 
munkásokat keresünk több műszakos 
munkarendbe. Érd.: +36-20/224-0242, 
+36-30/791-0950

Édesség forgalmazó cég üzletkötő kollé-
gát keres. Gépjárművet, telefont biztosí-
tunk. Kiemelkedő bérezés. Fényképes 
önéletrajzokat az edessegforgalmazas@
gmail.com címre várjuk.

Apró

Áru-, bútorszállítás, költözte-
tés kedvező áron, bármikor. 
Tel.: +36-30/947-3005; +36-
82/424-129

REDŐNY

AKCIÓ
Redőny, reluxa, szúnyogháló, 
szalagfüggöny szerelése, javítá-
sa. Vidéken is! 60-70%-os ára-
kon! Plusz nyugdíjas-kedvez-
mény! Részletek: 06-30/295-6555. 
(Akció időtartama: 2017.02.24-
03.31-ig)

Redőnyakció! Redőny, relu-
xa, szalagfüggöny, napellenző 
50-60% kedvezménnyel. 
Nyugdíjasoknak további ked-
vezmény. Tel.: 82/416-888; 
85/450-396; 06-30/620-8258

ABLAK
Akció! Márciusban minden mű-
anyag nyílászáró beszerelési 
árából -50%. Kedvező áron re-
dőny, szúnyogháló stb. javítás. 
Részletek: Kiss és Társa. Tele-
fon: +36-30/377-1020.

Morzsolt, szemes kukorica el-
adó. Kaposvár belterületén in-
gyenes kiszállítással. Minimum 
rendelhető mennyiség 2 mázsa 
(100 kg/mázsa). 6.500 Ft/mázsa. 
+36-20/965-6782

AZ IGAZI
REZSICSÖKKENTÉS!

Fa és műanyag nyílászárók, 
garázskapuk, redőnyök

kedvező áron!
Műanyag profilok széles
választékban az Ön igényei szerint.
Ingyenes helyszíni felmérés és ajánlatkészítés!
Tel.: +36-70/601-7858 • www.kaposablak.hu

kaposablak@kaposablak.hu

Kaposvár közelében eladó 
200 m2-es újépítésű csalá-
di ház 70%-os állapotban, 
nagy területtel. 7.900.000 Ft. 
+36-20/326-9500

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 
vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 
+36-30/334-5262

Ausztriai Nightclub hostess munkára ke-
res csinos lányokat 19 éves kortól, top ke-
resettel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, +36-
30/313-35-16.

JÁRMŰ

Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz 
megyünk! Tel.: +36-70/669-7777

INGATLAN

Belterületi (donneri) kis kert művelésre 
kiadó. Tel.: +36-20/584-1092

Simonfán, szőlő, gyümölcsös, eladó. Pin-
ce, présház, víz-villany van. 82/317-353, 
+36-30/527-0285

Jutában, 870 m2-es telken, építménnyel, 
zártkert sürgősen eladó. Ár: 700.000 Ft. 
+36-20/995-4888 www.ingatlan.
com/22784602

Kaposváron zártkerti terület (gyümöl-
csös) eladó. 600.000 Ft. +36-30/228-3416

Kaposvár, Fő utca 29., 67 m2-es, 1. eme-
leti téglalakás eladó.  Ár: 13.000.000 Ft. 
+36-20/935-2956; Közvetítők kíméljenek! 
www.ingatlan.com/22707768

Kaposújlakon, az új lakóparkban 1138 
m2-es telken, 180 m2-es, 80%-os készült-
ségű, két generációnak, vagy vállalkozás-
ra is alkalmas családi ház eladó. +36-
30/214-5580

Újvárfalván kétszobás, fürdőszobás ház 
duplatelken eladó. 2.600.000 Ft. Tel.: +36-
20/254-6808

Magyaregresen duplatelken családi ház 
eladó, azonnali beköltözhetőséggel. 
3.000.000 Ft. +36-30/986-7195

Kaposvár ÉNY-i városrészében különle-
ges hangulatú, 215 m-es ház eladó. +36-
70/389-8257

Kaposvár, Szondi utcában 3. emeleti, két-
szobás, felújított lakás eladó. +36-70/389-
8257

Kaposvár ÉNY-i városrészében 97 m2-es 
ház eladó. 13.500.000 Ft +36-70/389-
8257

Kaposvárhoz 16 km-re háromszobás 
családi ház eladó. 5.000.000 Ft. +36-
30/228-3416

ALBÉRLET

Kaposváron, kétszobás, bútorozott csa-
ládi ház kiadó. 85.000 Ft+rezsi/hó +36-
20/394-5490

SZOLGÁLTATÁS

Költöztetés, kis- és nagykocsival is. 
Nyugdíjas kedvezmény. +36-30/947-
4201, 82/310-826201

Fuvaroztat? Költöztet? Szállíttat? Tibire 
mindig olcsón számíthat! Tel.: +36-
82/823-958, 06-30/956-7015

Redőnyjavítás, -készítés. Gurtnicsere. 
Fa-műanyag. Non-stop. Kötelező szellő-
ző-berendezések utólagos beépítése. 
+36-30/912-6429

Horváth-Ablak: nyílászárók, 
árnyékolóberendezések teljeskörű beépí-
tése, javítása kőművesmunkával. +36-
20/4038-400, +36-20/336-0011

Veszélyes fák kivágása garanciával, ma-
gasban történő munkák végzése kedvező 
áron. +36-70/372-6553

Szobafestés, mázolás. Ingyenes felmé-
rés. Kedvező ár. +36-20/385-8541 Dávid

VARRÓGÉPSZERVIZ! Rendkívüli áren-
gedmény! Árainkról bővebben: www.
varrogepszerviz.net +36-70/565-2922

TÁRSKERESÉS

42 éves, káros szenvedélyektől mentes férfi 
társat keres 28-45-ig. +36-30/952-2591

69 éves, mosolygós hölgy komoly kapcsolat 
reményében társat keres. +36-70/409-4890

Kaposvári, 60 éves, független férfi egye-
dülálló társát keresi. +36-30/682-5007

 EGYÉB

Mosógépek kifogástalan állapotban el-
adók. Hibás gépet beszámítok. +36-
20/402-5892, +36-30/839-4967, +36-
70/282-4467

Deutsches Rentnerehepaar, neu in 
Kaposvar, mobil, sucht Bekanntenkreis 
und Anschluss. +36-70/554-7299

Palackot vásárolok (PB, ipari gáz). Tel.: 
+36-20/368-1233

Birkacsengőt, lócsengőket, marhako-
lompokat, juhászkampókat, pitykéket, ta-
nyaberendezéshez régiséget, hagyatéko-
kat vásárolok. Érd.: +36-30/979-9529

Új-használt sport, túra, cross, supermoto 
motorgumik eladók! +36-30/617-8593

Dunnákat, párnákat 19.500 Ft/kg-ig, ha-
gyatékot, régiséget vásárolok. Hívásra 
házhoz megyek. +36-20/397-7337

Régiségkereskedő venne öreg bútoro-
kat, disznóvágási felszereléseket, 
zomácedényeket, hastokot, fateknőt, 
üvegballonokat, műanyag hordót, spalet-
tát, zsalugátert, porcelánokat, öreg tollat, 
ócskavasat. Tel.: +36-30/322-55-83

 OKTATÁS

Bolti eladó, boltvezető, szakács, cukrász, 
pincér, vendéglátásszervező-vendéglős, 
vendéglátó eladó, aranykalászos gazda 
OKJ tanfolyam. +36-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

Angol/német oktatás, fordítás. Family 
Nyelviskola, +36-20/775-8128
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Akció időtartama:
2017.03.01-04.30.

Részletek: 82/222-069

Adja fel apróhirdetését
nálunk és a harmadikat 

AJÁNDÉKBA
adjuk!

2+1

Kaposvár és Körzete
Szuperinfó

Megjelenik: Kaposvár, Toponár, 
Kaposfő, Kaposfüred, Kaposmérő, 
Kaposújlak, Kiskorpád, Igal, Juta, 
Mernye, Somogyaszaló, Taszár, 
Szenna.Minden pénteken 30.000 
példányban. Lapzárta: szerda 12 
óra. Kiadja: Zselic Média Kft. Szer-
kesztőség: 7400 Kaposvár, Teleki 
u. 7. fsz. 1. Tel.: 82/222-069. Nyitva: 
H-SZE: 9:00-16:00; CS-P:  9.00-13.00; 
Felelős kiadó: Oláh Zsuzsanna 
- ügyvezető igazgató. Nyomdai 
előállítás: Délkelet-Press Kft., Bé-
késcsaba, Kétegyházi út 18. Szer-
kesztőségünk a jogszabályokba 
ütköző, etikailag kifogásolható 
hirdetések közlésétől elzárkózik, a 
megjelent hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállal. A hirdeté-
sekkel kapcsolatos reklamációt a 
megjelenést követő 8 napon belül 
fogadunk el. A Kiadó az elfogadott 
megrendelés alapján átadott hir-
detések tartalmáért, azok valódi-
ságáért, harmadik személyeknek 
okozott jogsérelemért felelőssé-
get nem vállal, nem köteles olyan 
tényeket, vagy körülményeket ke-
resni, melyek jogellenes tevékeny-
ség folytatására utalnak, az ezzel 
kapcsolatos jogvitákból keletkező 
következményeket és hátrányokat 

a Megrendelőre hárítja. 

Gránit
síremlékek

kedvező
áron!

Kaposvár,
Mező u. 11.
82/704-894

+36-70/2142-974

Ezen a héten minden adott lesz 
ahhoz, hogy egész végig a legjobb 
formáját hozza. Nem lesznek hul-
lámvölgyek, folyamatosan az egek-
ben jár majd. Minden, amibe csak 
belefog, sikerrel zárul. Közben va-
rázslatosan jól alakul majd a kedve is.

Nagy dolgok történnek Önnel a hé-
ten. Meglepő, de pozitív hírekre és 
eseményekre számíthat! Minden 
ereje megvan, hogy bezsebelhesse 
a sikert, mégis sok esetben, mintha 
visszatartaná valami. A csillagok 
nem javasolják ezt az óvatosságot.

Ön is érzi, hogy végre eljött az ideje 
a gyökeres változtatásoknak és ez 
az érzet most olyan irányú tettekre 
fogja sarkallni, hogy elkezdje felszá-
molni régi életét. Ez a hét pontosan 
ezekről a  változásokról fog szólni, 
hogy új alapokra fektesse az életét.

A héten jelentős lépéseket tehet cél-
jai elérése felé. Nagyobb sikerekben 
lehet része, mint amiket képzelni 
mert. Ráadásul egyes függőben lévő 
ügyeit is könnyedén és eredménye-
sen zárhatja le. Törekedjen arra, hogy 
mindennel időben elkészüljön.

A hét fantasztikus lehetőségekkel 
bombázza. Több tekintetben is el-
jött életében a változás ideje, és ezt 
a kapcsolatai megreformálásával kel-
lene kezdeni. Szinte minden, amihez 
hozzáér, arannyá válik. Elképesztően 
jó passzban lesz a napokban.

A csillagok a következőt tanácsolják 
a hétre: bármi is történjék, ne hagyja 
magát felmérgesíteni, mert annak 
súlyos következményei lehetnek. 
Igyekezzen most minél szívélyesebb 
és kedvesebb lenni másokkal.

Ez a hét számtalan pozitívumot tar-
togat Önnek. Több helyről is pozitív 
visszajelzésekre számíthat és még az 
anyagi helyzete is fellendülőben lesz. 
Akár nem várt pénzösszeg, netán 
örökség is közrejátszhat ebben. Sze-
rencsére pont időben érkezik.

Érzi magában a megújult erőket és 
a késztetést, hogy elkezdjen valamit, 
csak éppen fogalma sincs arról, mibe 
vágja a fejszéjét. Kifejezetten érzi 
a  közelgő változásokat, amik már 
ott vannak maga körül a levegőben. 
A hét közepétől már aktiválódik.

Nagyszerűen érzi magát, elégedett 
az életével és a minden napjaival. 
Tele van kreativitással, lendülettel 
és tettrekészséggel. A környezete 
egészen meg van döbbenve a tün-
döklésén és ragyogásán. Figyeljen 
egy kicsit jobban a szeretteire is!

A csillagok azt üzenik, hogy ezen 
a héten még jobban figyeljen oda az 
intuícióira és megérzéseire, ugyanis 
az égiek súgni próbálnak Önnek és 
utat mutatni. Felfokozott képessé-
gének köszönhetően az emberek is 
nyitott könyvvé válnak Ön előtt.

Egyre csak várja a kínálkozó lehetősé-
geket és alkalmakat, hogy bizonyít-
son magának, szeretteinek, a kör-
nyezetének és mert többet szeretne 
elérni. Most különösen megéri mo-
solyogni a világra és pozitívnak lenni, 
mert mindenütt támogatásra lelhet.

Nem lesz zökkenőmentes a hete, de 
a jó hír az, hogy minden akadályt si-
keresen megkerül vagy átugrik. Most 
olyanokat is hajlandó megtenni, 
amiket korábban nem mert volna. 
Ami nem megy, azt ne erőltesse.

11. HETI HOROSZKÓP
(2017. 03. 13. – 2017. 03. 19.)

30/315-9601 

Áraink forintban értendőek, az ÁFA-t tartalmazzák.

Kaposvár, Tallián Gy. u. 7/a.
Nyitva: hétfőtől-péntekig 8-17-ig

HAMBURGEREK  Kicsi Nagy
Amerikai hamburger  590.- 990.-
Amerikai sajtburger  690.- 1150.-
Gombás hamburger  690.- 1150.-
Baconos hamburger  720.- 1190.-
Piedone hamburger  690.- 1150.-
Kukoricás hamburger  690.- 1150.-
Gyrosos hamburger  790.- 1390.-
Csülkös hamburger  790.- 1390.-
   
GYROS, TORTILLA  Kicsi Nagy
Gyros pitában   750.-     - 
Tortilla    750.-     - 
Gyros tál   890.- 1390.-
Sajtos gyros tál   990.- 1490.-
Görög gyros tál   990.- 1490.-
   
    Feltétek 
  Gyros hús 300.-
  Hamburger hús  300.-
  Sajt  150.-
  Zöldségek  150.-

KÖRÖMGOMBÁS FERTŐZÉS 
VAN A NAGYLÁBUJJÁN?

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató 
Kórház klinikai vizsgálatban történő rész-
vételre keres 12 év feletti betegeket, akik a

NAGYLÁBUJJ GOMBÁS
KÖRÖMFERTŐZÉSÉBEN SZENVEDNEK.

A lábujj körmén elváltozás látható,
“csúnya” és fájdalmas? 

Információkért hívja a Somogy Megyei Kaposi Mór
Oktató Kórház Mycológiai laborját a következő számon: 

+36-82/501-300 / 1707

A vizsgálat rendelkezik az illetékes hatóságok engedélyé-
vel a 2005.évi XCV törvény előírásainak megfelelően. 

További felvilágosításért kérjük hívja
a kórház/rendelő alábbi telefonszámát:

+36-82/501-300 / 1707

MANNA MÉZ-
ÉS MÉHÉSZBOLT

Kaposvár, Teleki u. 7. fsz. 1. (Szuperinfóval szemben)

AJÁNDÉK VIRÁGPOR

A K C I Ó
1000 FT FELETTI VÁSÁRLÁS ESETÉN SZÁRÍTOTT 

VIRÁGPORT ADUNK AJÁNDÉKBA.
Akció időtartama: 2017. 03. 18-tól 03. 31-ig.

Részletek a boltban.

Ingatlan értéke-
sítésre, kiadásra 

vonatkozó
energetikai jel-

magyarázat: 
„ET:-” 

tanusítvánnyal
nem rendelkezik,

„ET: A.,B...” 
tanusítvánnyal

rendelkezik.

Táibl Eszter 20/9464-932HATHA JÓGA Kaposvár, Fő u. 3. 
(Művészbejáró)



4 2017. március 10.

Napi
ajánlat

A napi ajánlat
műanyag dobozban

kiszállítva 790 Ft
Rendelés felvétel: 8 órától

30/315-9601 
Kiszállítás: 11-14-ig

Áraink forintban értendőek, az ÁFA-t tartalmazzák.

Kaposvár,
Tallián Gy. u. 7/a.

Nyitva:
hétfőtől-péntekig

8-17-ig

Hétfő:  Lencseleves 
 Tavaszi csirkeragu, párolt rizs 
Kedd:  Sajtkrémleves 
 Töltött káposzta
Szerda: ZÁRVA
Csüt.: Olasz zöldségleves
 Töltött csirkecomb, rizi-bizi
Péntek: Kolbászos burgonya leves
 Rizsfelfújt,vanília öntet

10. hét

FUVAROZÁS
Költöztetés
Áruszállítás

Bútorszállítás
Bel- és külföldön

Rakodással
70/771-4191

MŰKÖRÖM ALAPANYAGOK
széles választékban

valamint
4D/6D/8D pillák és kellékek

HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA.
30/347-4984

Körmös Mekka

Tel.: +36-30/396-4431

ÁCS
TETŐFEDŐ

FESTÉS
BÁDOGOS MUNKÁK
GIPSZKARTONOZÁS

FESTMÉNYVÁSÁR
Kaposvár, Egészségügyi 
Főiskola, Szent Imre u. 14/B.

március 15. szerda   11-18 óráig 
március 16. csütörtök 9-17 óráig

Több, mint 250 db festményből  
vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!
A+B Galéria Pécs

Tel./fax: 72/781-260, 06-70/771-6654
www.apluszbgaleria.hu

Szeretne InGYen utAznI?
www.szekelyerno.hu

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
megőrzésében. 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.
+36-70/459-9494
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

HALLÓKÉSZÜLÉKET VISELŐK KÖZEL 80%-a állítja,
hogy KAPCSOLATA szeretteivel JAVULT.

Jöjjön el hallásvizsgálónkba 2017. április 14-ig 
és találjuk meg közösen a megoldást Önnek,

hogy ismét jól halljon!

Ingyenes hallásvizsgálattal várjuk, 
melyet ajándék esernyővel* jutalmazunk!

* Az ajándékra az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés felmutatásával. 
   Az akciók a készlet erejéig, maximum 2017. április 14-ig tartanak

7570 Barcs, Kálmán Imre u. 10.
Bejelentkezés: 06-82/565-489 (H-P: 8.00-12.00-ig)

www.victofon.hu

ÉN JÓL HALLOK!

ÖNMAGÁRA ISMER?

Igaz, hogy néha…
… vissza kell kérdeznem.

KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 15., 82/416-019
e-mail: partnerkisaruhaz@gmail.com

PARTNER KISÁRUHÁZ
VÍZ-GÁZ-FŰTÉS SZERELÉSI ÉS

SZERELVÉNY SZAKÜZLET

• Gázkazánok, vegyes tüzelésű kazánok,
   gázkonvektorok, radiátorok

• Füstcsövek, szobatermosztátok
• Alkatrészek WC tartályokhoz,

csaptelepekhez, bojlerekhez
• Ötrétegű csövek, rézcsövek,

KPE csövek, PVC csövek

Ízelítő ajánlatunkból:

Holló Antikvárium és Könyvesbolt
Kaposvár, Múzeum u. 2. • 82/416-944 Használt és antikvár könyvek vétele és eladása


