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ARANYKAPU
Egy hely, ami több mint áruház

2019
december

A Dunántúl egyik legnagyobb melegburkolat és lakástextil áruháza
Óriási árukészlettel és 
PROFI kiszolgálással vár-
ják az érdeklődőket és a 
vásárlókat a PROFI PAD-
LÓ áruházban, Tapolcán 
a Halápi út 31-ben.

- Ez a hely több mint keres-
kedelmi egység. Mi nem 
csupán terméket értékesí-
tünk, hanem segítünk, tájé-
koztatunk, tanácsot adunk. 
Mindenkinek csak javasolni 
tudom, jöjjön el hozzánk, 
nézzen körül, kérdezzen bát-
ran és mielőtt bármilyen 
döntést hozna, számoljon! - 
fogalmazott Német Péter.

 
Az üzletvezető, aki mindig 
is komoly hangsúlyt helye-
zett a vásárlói igények kie-
légítésére, beleértve akár az 
exkluzív árukat, s a manap-
ság egyre kelendőbb ter-

aci ár feléért kaphatók ná-
lunk. Profi burkoló csapa-
tunk az általunk forgal-
mazott lakásburkolatokon 
kívül, az újgenerációs „Profi 
Pázsit” elnevezésű  műfü-
vekkel kerteket     és tera-
szokat is burkolnak. Janu-
ártól forgalmazzuk a WPC 
teraszburkolatokat és kerítés 
elemeket is.
A végtelen lehetőségek tár-
házaként említhető a füg-
göny-szegmens, ahol a höl-
gyek nem ismernek lehetet-
lent. Problémamegoldás, se-
gítség, támogatás, s mindezt 
garanciával. Szolgáltatásuk 
kiterjed az itt vásárolt füg-
gönyök, karnisok felrakásá-
ra is. A kész szőnyegek te-
kintetében a Profi Padló 
csapatától azt is megtudtuk, 
hogy a mai trend a selymes, 
puha, „simogató” felület irá-
nyába mozdult el. Éppen 
ezért nagy választékban van-
nak olyan szőnyegeik, lakás-
textíliáik, amelyek az emlí-
tett igényekhez igazodnak.(x)

mékegyütteseket. A piaci 
trendek rendkívül gyorsan 
változnak, ennek leköveté-
sét kötelező feladatként tel-
jesíti a Profi Padló kollektí-
vája. A kínálat ámulatba ej-
tő, ahogy a készlet nagysága 
is. Jellemzően helyben min-
den megtekinthető, azonnal 

elvihető. A termékekből akár 
fajtánként, típusonként több 
ezer négyzetméternyi áll 
rendelkezésre, de az alapter-
mékként definiált laminált 
padlóból is teljes a paletta, 
ahogy a PVC és a laminált 
padló ötvözeteként ismert 
vinyl padló esetében is. A 

szőnyegekből is óriási a vá-
laszték, beleértve az exklu-
zív termékeket is, amelyeket 
megvásárolhatnak helyben, 
raktárról. Szállodai minősí-
tésű padlószőnyegek is szer-
ves részét képezik árukész-
letünknek, amelyek rendkí-
vül kedvező áron, akár a pi-

A tapolcai szakáruház kollektívája. 27 éves szakmai tapasztalattal állnak az elégedett 
vásárlók szolgálatában                                                                               Fotó: Szijártó János

PROFI ÁR!
Új akciós termékcsoportot hoztunk 
létre minden szegmensből. Jó mi-
nőség, nagyon alacsony ár jellemzi 
a Profi Árral jelzett termékeket. 
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MUSTANG Söröző és ételbár
8300 Tapolca, Május 1. utca 2. Tel: 06/30/560-8455
Nyitva: H-CS 09-21 P: 09-24. Szo: 11-24 Vas: 11-21

Ételeink: Hamburgerek, melegszendvicsek,
velős pirítós, frissensültek, napi levesválaszték

 Kávé különlegességek, üdítők, forró csoki,Italok:
röviditalok, sörök, borok 

Minden

pénteken

pacalpörkölt!

VERS BETON
Tapolca Halápi út 33.
06-30/2161-910 - Transzportbeton

gyártás, szállítás

- Betonpumpa

- Gépi földmunka

Landrea Trans Kft.

BOLDOG KARÁCSONYT
ÉS EREDMÉNYEKBEN 

GAZDAG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK!

Sárközi OptikaSárközi Optika

Minden kedves vásárlónknak
 kellemes karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet kívánunk!

H - P: 8-12-ig  13-16-ig
sz:8-12-ig

Tapolca, Deák F. u. 6.

NYITVA:

Áldott Karácsonyt kívánunk minden kedves vásárlónknak!
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Bronz-, ezüst-, 
aranyvasárnapi
kedvezményekkel

várjuk kedves
vásárlóinkat
karácsonyi

kínálatunkból! 

Digitalizálás

KAZETTÁK 
(VHS, 

MINI DV)
ÁTÍRÁSA 

DVD-
LEMEZRE

HÍVJON!
06/30

975-8455

Gondot okoz a vízkő?
Családi házak, társasházak figyelem!

Van megoldás, prémium minőség!

Kis lakások, családi házak részére:
Brilliancy Water System központi ioncserélős vízlágyítók,

HA IGAZÁN LÁGY VIZET AKAR.

5 év garancia

VAGY
Társasházak, közületek részére:

Új generációs Dropson EMI gondozásmentes elektromos
vízkőmentesítő berendezés.

Egyszeri beruházással, további fenntartási költség nélkül!
- Nem használ vizet, sót, vagy más adalékot

- Környezettudatos működés

5, vagy akár 10 év garancia

Forgalmazó: Perlaky Műszaki Bolt
8300 Tapolca, Deák F. u. 5., 87/510-475, 06-30/748-5025
KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
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Sziszi Méteráru & Rövidáru

Tapolca, Deák F. u. 7/37.
Tel: 06 20/447-0947

Princess & Menyasszonyi ruhák

ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYI

ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN 

GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!
                     Zsigmond Zsuzsanna

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új 

évet kívánunk minden kedves vásárlónknak! 

Bőr- és irhakabátok,
szőrmebundák, különleges

extravagáns kabátok

Női szövetkabátok, több
színben és fazonban

Javítás,
átalakítás,

méretre készítés

Szalon és műhely: Tapolca, Kossuth u. 37.
Tel./fax: 06/87/411-537 Mobil: 06/20/456-7932

  Bőrkesztyűk, bőrtáskák, bőrpénztárcák és egyéb kiegészítők

www.olgaszorme.hu
info@olgaszorme.hu

Nyitva: Ezüst- és aranyvasárnap: 9-12-ig
H-P: 9-17-ig, Szombat: 9-12-ig

f

Békés Karácsonyi Ünnepeket és 
sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk!

Tel: 06-30/3777-079

Nyitva
H-P: 08-12; 13-17-ig; Szo: 8-12

Békés, Boldog Ünnepeket kívánunk!

Varrás! Meghízott, lefogyott? 
Alakítassa át ruháját, bélés csere, 
függönyszegés, nadrág felhajtás 
azonnal. Tapolca, Keszthelyi úton 
lévő MOL benzinkút mögött. 
Tel: 06/30/315-6267 Nyitvatartás: 
keddtől péntekig 9-16 óráig. E-
mail: szekdekoracio@freemail.hu

ESEMÉNYTÉR
kereskedelmi, szolgáltató 
időszaki lap - Adventi kiadás

Megjelenik Tapolcán 
és környékén

Szerkeszti, kiadja: 
Szijártó János

Tel: 06 30/ 975-8455
e-mail: esemenyter@gmail.com

online: www.esemenyter.hu

Megjelenik 8000 példányban
 
Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft. 
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.

Puha pihe álom
Sanders paplannal

-

Régi használt tollát ne
dobja el!

-

MI KITISZTÍTJUK ÉS
ÚJ SZÍNES ANGINBA

TÖLTJÜK!
Sokféle paplan és 3 féle
párna közül választhat!

A háziporra allergiásoknak
is ajánljuk!

-

Tapolca Május 1. utca 4/C
Tel:06/30/492-6203 

06/30/9277-588

 PIZZA EXPRESS: 87/322-729

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag,

 boldog új esztendőt kíván a 
La Pergola Pizzeria

valamennyi dolgozója.

Tapolca, Árpád u.1.

Látogasson el La Pergola Pizzériába 
Tapolcán!  Fatüzeléses kemencében sült 

60 féle pizza különlegességgel várjuk 
Kedves Vendégeinket!

megvásárolható
Tapolcán 
a Főtéri 

Könyvesboltban 
(8300 Tapolca Fő tér 10.)

Kapható!

Eseménytér
www.esemenyter.hu
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M - 4XL

SZILUETT

DIVAT

Folyamatos

árufrissítés!

- Ajándékutalványok
- Kedvezményes kártya

Nézzen be hozzánk, érdemes betérni!

Tapolca, Tesco üzletsor, Veszprémi út 5.
Nyitva: H-Szo. 9-19.30     V: 9-17

Kellemes Ünnepeket 
és Boldog Új Évet 
kívánunk minden 
kedves 
vásárlónknak!

EREDETI OLASZ PIZZÉRIA!

Hamarosan nyílik!

Olasz különlegeségek,
 pizzák teszták, deszertek,

 tengeri finomságok!

Címünk:8311 Nemesvita, Törekpuszta
E-mail: info@reparozicsarda.hu

Telefon: +36/87-434-825

!
A hirdetés felmutatójának

20% KEDVEZMÉNYT 
biztosítunk a helyszínen!
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A Répa 
Rozi mellett, c

uki helye
n!

EGÉSZSÉG PLUSZ ÜZLET

15 ÉVE UGYANAZON A HELYEN!

VÉNYBEVÁLTÁS: boka- és térdrögzítők, derékszorítók,
haskötők, kompressziós harisnyák, kötszerek, 

talpbetétek,
mopedek, kerekesszékek, járást segítő eszközök, 

parókák
inkontinencia betétek és pelenkák.

Hallókészülék elemek, vérnyomásmérők, 
vércukorszintmérők,
melegítő párna, stb.

Tapolca, Deák F. u. 9. Nyitva: hétfőtől-péntekig 8.30-17.00

Tel: 06-70-417-5999
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