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Stor

Vi gör ett kostnadsfritt hem-
besök och gör en bedömning 
om vad som behövs göras och 

vad det kostar hos just Er.

Kährs 
Ek Nouvaeu Snow

696:-/m2

Ordinarie pris 780:-/m2

Gäller så länge lagret räcker



Gratis hembesök
inklusive goda tips & råd
Är Ni osäkra på konstruktionen hemma hos Er och hur man ska 
göra i just Er renovering? Inga problem! Vi åker hem till Er
(i närområdet) på gratis hembesök där vi mäter upp utrymmet 
och noggrant ser över vad som behövs göras. Efter det får ni en 
offert på jobbet i sin helhet.

Vi kan hjälpa er att sy ihop en totallösning med el och vvs 
företag. Obs: Separata offerter/fakturor.

Vi lämnar alltid garanti på både material och på utfört arbete. 
Ring eller maila oss, om Ni vill boka tid för ett hembesök eller 
veta mera. Eller förära oss med Ert besök i vår stora butik!

Supererbjudande från Duschbyggarna

Corny Eco duschvägg (klarglas) och Rondo 200 inkl. termostat. 

Paketerbjudande

7.995:-/kit
Ordinarie pris 11.995:-/kit 

Gäller t.o.m 30 april 2015

+ =

Conry Eco 90x90, klarglas 
Ordinare pris 4.995:-

Duschpaket Rondo 200 & Termostat 
Ordinare pris 7.990:-

NYHET!
Nyhet i butiken!      

ART

Möbelserien ART är en av 
Svenska Badrumsinrednin-
gars stora nyheter. ART har 
en modern skandinavisk stil 
med praktiska funktioner 
och läckra detaljer.

Serien finns i ek och silver-
grått utförande och i flera 
storlekar.

Välkomna in till oss så 
berättar vi mer!ART NV-60 EK ART NV-45 Silvergrå

Paketpris

fr.5.995:-

Supergres 
Stonetrack

345:-/m2

Ordinarie pris 445:-/m2

Gäller så länge lagret räcker
eller t.o.m. 31/8

Stonetrack 30x60
Stonetrack är en serie klinkerplattor från 
italienska Supergres. Stonetrack är en frosttålig, 
homogen granitkeramikplatta som fungerar ut-
märkt i såväl utomhusmiljöer som inomhusmiljöer.
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rabatt på Ballingslöv 
badrumsmöbler 

20%

• 6 st avtagbara trådhyllor i krom

• Upphängningskrokar under trådhyllorna

• Frostad dörr i vitt

• Kompletterande förvarings-utrymme

• Vändbar för vänster- eller högerplacering

• Kan placeras fritt i ett hörn

Sommarpris 
Skagen Rack Ocean 

1.588:- 

(Ordinarie pris 1.985:-)

Smart duschhylla!
Skagen Rack Ocean finns med 
frostad vit dörr. Ocean har gott 
om förvaringsplats för den stora 
familjen.

Nu finns fler badrumsluckor i serien Bright. Du kan välja en badrumslucka utan 
handtag med integrerat grepp, en badrumslucka med grepplist eller en helt slät 
badrumslucka till vår badrumsserie Bright. På den släta luckan kan du fästa knopp 
eller handtag. Välj mellan två vackra porslinstvättställ. Bright går att kombinera i 
bredderna 60, 80 och 100 cm.

Bright Look grå Bright Slät gråBright Strict grå Bright Slät svart ek

Bright Strict svart ekBright Look vit Bright Slät vitBright Strict vit
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Ett riktigt drömbadrum! Badrumsserien Bright erbjuder många 
olika utföranden på möbler i såväl vackert trä som i målat 
alternativ. Tvättställen finns i olika modeller. 

Rackartyg på gång!

Macro fyller 30 år och det firar vi med fina 
jubileumspriser på utvalda duschar hela  
sommaren! Köp en Macro dusch under  
perioden 25/5 - 30/8 så får du duschhyllan 
Skagen Rack Lake på köpet (värde 1.485:-)

Välj mellan duscharna Skagen U med Klar-
glas, Skagen Rund eller Rak med Klarglas, 
Screen eller Ice så får du den lilla duschhyllan 
Skagen Rack Lake utan kostnad. Det är fritt val 
av profil och standardstorlekar på duscharna.

Rackartyg hos Macro hela sommaren - du får 
duschhyllan Skagen Rack Lake när du köper en 
dusch från utvalt sortiment!

 M
acro 30 år!            

Du får 
duschhyllan

Rack Lake
värde 1.485:-

Soft 
ger badrummet 
mjuka former 

Erbjudandet gäller till 30 augusti 2015 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.Erbjudandet gäller till 30 augusti 2015 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Du får en Rack Lake!  M
acro 30 år!            
Spara 

1.485:-

20%

20%

20%
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Kährs 
Ek Nouvaeu Snow

696:-/m2

Ordinarie pris 780:-/m2

Gäller så länge lagret räcker
eller t.o.m. 31/8

Kährs 
Ek Hilo

429:-/m2

Ordinarie pris 495:-/m2

Gäller så länge lagret räcker
eller t.o.m. 31/8

Kährs 
Ek Cloud

429:-/m2

Ordinarie pris 465:-/m2

Gäller så länge lagret räcker
eller t.o.m. 31/8

Kährs 
Ek Cosenza

429:-/m2

Ordinarie pris 495:-/m2

Gäller t.o.m. 31/8

Kährs 
Ek Verona

fr.399:-/m2

Ordinarie pris fr. 490:-/m2

Gäller t.o.m. 31/8

Kährs 
Ek Erve

279:-/m2

Ordinarie pris 320:-/m2

Gäller t.o.m. 31/8

Sommarpriser
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Harmony Collection
Harmony Collection är en serie på hela elva olika
infärgade 3-stavsgolv. De flesta är i grunden ganska
livliga och innehåller både färgskiftningar och knaggar. 
Detta ser man mer på en del färger och mindre på andra. 
Varje produkt i denna serien är unik för sig själv.

Harmony 
Collection

10%
10% rabatt på ordinarie pris

Gäller t.o.m. 31 augusti

Ask Alabaster

Ek Dew

Ek Cirrus

Småland 
Collection

10%
10% rabatt på ordinarie pris

Gäller t.o.m. 31 augusti

Småland Collection
 
Speciellt utvalda ekplankor med mycket karaktär, individu-
ellt behandlade med utgångspunkt i dess unika kombina-
tion av kvistar, ådring och sprickor. Resultatet är ett varmt 
golv med naturlig skönhet och känsla.

Ek Kinda

Ek Finnveden

Ek Vista

Ek Aspeland
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En olycka händer så lätt
Men ett Pergo-golv pallar för det mesta. Tappade kastruller, höga klackar eller andra överraskningar? 
Lugn. Ända sedan vi uppfann laminatgolvet har vi varit specialister på vackra, hållbara golv. Golv som står 
emot slitage och ändå ser fräscha ut, år efter år. Våra nya trä- och vinylgolv är inga undantag. Två olika 
typer av golv, som båda bidrar med sin egen karaktär och personlighet. Lika pålitliga, tåliga och enkla att 
lägga som du kan förvänta dig av ett golv från Pergo. Vill du veta mer? Gå in på pergo.com

HERRGÅRDSEK

Pergo 
Specialerbjudande

139:-/m2

Ordinarie pris 199:-/m2

Gäller så länge lagret räcker

Pergos laminatgolv är golv som står 
emot slitage i de tuffaste hemmiljöer.

Just nu erbjuder vi Pergo Domestic 
Extra Classic Plank Vitkalkad Ek 
living Expression. Golvet har en 
väldigt snygg,  detaljrik och ljus 
ekimitation.

Erbjudandet gäller så länge lagret 
räcker 

En olycka händer så lätt
Men ett Pergo-golv pallar för det mesta. Tappade kastruller, höga klackar eller andra överraskningar? 
Lugn. Ända sedan vi uppfann laminatgolvet har vi varit specialister på vackra, hållbara golv. Golv som står 
emot slitage och ändå ser fräscha ut, år efter år. Våra nya trä- och vinylgolv är inga undantag. Två olika 
typer av golv, som båda bidrar med sin egen karaktär och personlighet. Lika pålitliga, tåliga och enkla att 
lägga som du kan förvänta dig av ett golv från Pergo. Vill du veta mer? Gå in på pergo.com

HERRGÅRDSEK

Pergos laminatgolv är golv som står emot slitage och ändå ser fräscha ut, 
år efter år. Vi erbjuder nu alla Pergos ALLA laminatgolv i living Expression 
till 15% rabatterade priser! 

Pergo 
Laminat

15%
15% rabatt på ordinarie pris

Gäller t.o.m. 31 augusti
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Nybro Golv 
Södra Industrigatan 11, 382 34 Nybro 

Telefon 0481-17580 • Fax 0481-17753 
Mail: info@nybrogolv.se • Hemsida: www.nybrogolv.se • Facebook: Nybro Golv AB 

Öppettider: Måndag-Fredag 09-18, Lördag 09-13

Välkomna till oss!FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK!

• Nyheter • Erbjudanden • Tävlingar

Varför välja plast?
• Säkert & Tryggt

• Lägst Materialkostnad
• Lägst Installationskostnad

• Kort Installationstid
• Designmöjligheter

• Komfort

Uppsatt & Klart
räknat på 4m2 golv & 18m2 vägg

16.995:-
Exkl. ev. underarbete

Nytt badrum?

Vi gör ett kostnadsfritt 
hembesök och gör en 

bedömning om vad som 
behövs göras och vad 
det kostar hos just Er.

Boka in höstens
badrumsrenovering
hos oss redan nu!

12


