SON DAKİKA

Babasına bıçak çekti: Öldür de kurtulayım!

ANASAYFA

GÜNCEL SİYASET EKONOMİ POLİS-ADLİYE EĞİTİM

YAŞAM EKİ

SPOR ARŞİV İLETİŞİM RESMİ İLAN TEKZİP

YAŞAM | GÜLERYÜZ’LÜ BAHÇELER...

KÖŞE YAZARLARI
Güngör ARSLAN
Ne işiniz var
ODALARDA?

Serpil ÇOLAK
Asın bu adam ı!

Zeynep AKAR
Nereye kadar?

Birgül YÜRÜKER
Tüpraş'ın hayata katkı
projesi!

Savaş POYRAZ
Yürüyüş Yolum uz...

SİTE RAPORU
24 saatte 51 Haber eklendi
Toplam 159 yorum yapıldı
Yerel bir gazetede
ortalama 40 haber bulunur

Bahçe sezonunun açıldığı şu günlerde, bahçelerinizi cennetten bir köşeye
çevirebilmeniz için gereken tüm alet, edevat, araç ve gereçleri Güleryüz Ticaret’te
bulmanız mümkün
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SİTE İÇİ ARAMA
Aranacak kelime
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Aranacak kelime

Uzun kış ayları nihayet
Ara

geçti gitti ve bahar bütün

ÇOK OKUNANLAR

güzelliğiyle doğayı sarıp

Haber

Bugün

Köşe

Bu hafta

Babasıyla boğuştu, odunu kafa...

Temel Koçyiğit

sarmaladı. Şimdi pek çok

Bu ay

Evinde ölü bulundu...

VEFATLAR
30.04.2014

aile için evlerinin bahçesini düzenleme,
çimleri biçme, bütün bir yazı geçirecekleri

ANKETLER

Koçluk m esleği ile yepyeni bi...

bahçelerini rengarenk çiçeklerle süsleme

Yürüyüş Yolu'nun tram vay yolu
olm asını doğru buluyor m usunuz?

Belediye işçileri kaza yaptı:...

zamanı... Ancak bu keyifli uğraşılar için belli

Toplam Oy :1683

Balaban’ı Jandarm a bastı!...

başlı ekipmanlara sahip olmak şart. Eğer

Evet

Bakan Işık’ın yerine Çelik...

bahçeli bir eviniz varsa, bahçenizin bakımı

Hayır

1 Mayıs böyle kutlandı...

için mutlaka gereken alet ve edevata da

Fikrim yok

Başbakan’dan üç öğrenciye dav...

Ziraat Bankası 2250 personel ...
Ahm et Karadağ görevden alındı...

ÇOK YORUMLANANLAR
Bugün

Bu hafta

Bu ay

sahip olmalısınız.

Oyla

17 YILLIK TECRÜBE
İlimizin en büyük ve en şık nalbur dükkanı olan Güleryüz Ticaret, mağazasındaki 20 bin çeşidi

İzm it Çocuu Taksim ’de...

aşkın ürünün yanı sıra bahçe gereçleri konusunda da sezonu iddialı açtı. Bundan 17 yıl önce

Başbakan’dan üç öğrenciye dav...

Ayhan Güleryüz, Erhan Güleryüz, Emre Güleryüz ve Tolga Güleryüz kardeşler tarafından 40

Genç iş adam ının ani ölüm ü......
Belediye işçileri kaza yaptı:...
Kent Konut Genel Müdürü Özön ...

metrekarelik bir dükkan olarak kurulan Güleryüz Ticaret, aradan geçen süre içerisinde büyük
bir mesafe kat etti.

Ejderoğlu, Kam alak'ı destekli...

KONFORLU ALIŞVERİŞ
Şu anda Çarşı Yapı AVM’deki 3

1 Mayıs böyle kutlandı...
Babasıyla boğuştu, odunu kafa...
Buradaki ağaçlara NE OLDU?...

katlı

Ali Haydar Bulut’un vaatleri ...

metrekarelik

binasında,

veren

bir

2

bin

alanda

500
hizmet

Güleryüz Ticaret, bahar

aylarıyla beraber bahçe sezonunu
da açtı. Bahçe bakımı için ihtiyaç
duyulan

her

bulabileceğiniz

türlü
mağaza,

ürünü
uygun

fiyat politikası ve sunduğu konforlu
alışveriş imkanıyla bahçe işleriyle
uğraşmayı sevenlerin ilk adresi.
İşte, ‘Güleryüz’lü bahçeler için size gerekenler...
GÜLERYÜZ’DE YOK TOK!
Güleryüz Ticaret’te bahçe bakımıyla ilgili ne gibi ürünler var derseniz, mağazanın sorumlusu
Tolga Güleryüz’ün size vereceği cevap ‘yok, yok’ olacaktır. Çünkü Güleryüz Ticaret,
gerçekten de ürün çeşidi konusunda ilimizdeki rakipsiz firmalardan biri. Mağazada şu sıralar
en fazla rağbet gören ürünlerin başında ise zümrüt yeşili çimenlere sahip olmak için her eve
lazım olan çim biçme makineleri geliyor.
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ÇİM BİÇME MAKİNELERİ
Güleryüz Ticaret’te çok sayıda çim
biçme makinesi modeli mevcut.
Bunlar arasında elle çalışanı da
var, benzinlisi de şanzımanlısı da.
Mağazadaki

makinelerden

elektrikli olanların fiyatı, modeline
göre 100 TL ila 1000 TL, benzinli
olanların fiyatı ise 500 TL ila 1.500
TL

arasında

değişiyor.

Hem

profesyonel kullanım hem de ev
kullanımı için modellerin mevcut
olduğu mağazada, çeşitli markalara ait çim biçme makineleri mevcut.
ARADIĞINIZ NE VARSA...
makaslar, bağ ve çim makasları, bitki destek çubukları, bahçe tulumları, eldivenler, hatta
teras ve verandaların yıkanmasında da kullanılan tazyikli yıkama sistemlerini de Güleryüz
Ticaret’te bulmanız mümkün.
İletişim:
GÜLERYÜZ TİCARET
Adres: Sanayi Mahallesi Çarşı
Yapı AVM C Blok No: 11-13
İzmit/KOCAELİ
Tel: 0262.335 45 00
Web:
www.guleryuznalburiye.com.tr

BİRİNCİ SAYFA

[ 973 ] defa okundu

[ 1 ] adet yorum yapıldı

Editöre mesaj

İhbarda bulun

Yorumla

YORUMLAR
YAŞAM KATEGORİSİNE AİT DİĞER HABERLER
Dünyanın en güzel gelini siz olun!...

Ot festivalinde bir İzm itli......

Bit pazarına nur yağıyor!...

Artık m utfakta ‘DOROTHY’ var!...

Bitm eyen şiddetin ilk kaynağı: HAYVANA ...

Sinekeş...

Şim di spor zam anı!...

Baum ax’ın yerine......

Lor peynirli ekm ek...

Duvara fotoğrafım ı asacaklar!...
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