Fylld med
Hösterbjudanden
från kända
varumärken

Vi gör ett kostnadsfritt hembesök och gör en bedömning
om vad som behövs göras och
vad det kostar hos just Er.

Höstmys med
nyrenoverat hem
Specialerbjudande
på Kährs Ek Aspeland
Läs mer på sid.4

Oktober/15

Gratis hembesök
inklusive goda tips & råd

Passion
för kakel

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
firmor. 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!

KAMPANJ!
KAMPANJ!

Ta del
del av
Ta
av våra
våra
erbjudanden
erbjudanden
och
och låt dig inspireras.
inspireras.

M A D E b y N AT U R E
Kampanj just nu!

Gäller
Nybro
Golv
Gällerhos
vecka
39-40.
vecka 43-48.

Laufen
WC-stol

PÅ KÖPET
Värde 3.500:Gäller t.o.m 30 april 2015

Naturligt skyddande

KAKEL

Laufen Pro-n WC-stol ingår vid
köp av valfri kommod
(bredd från 75 cm och uppåt),
med handfat och spegelskåp
(Spegelskåp eller spegel i
tillhörande serie).
Denna kampanj kan ej kombineras
med andra erbjudande.

www.konradssons.com

Se ett
par av alla erbjudanden
härdunedan
Konradssons
sortiment hittar
hos…

KAMPANJPERIOD
1/10-31/12-2015

Under tiden träden växt upp har de skapat ett skydd mot regn, vind, kyla och hetta.
Ett skydd som ligger väldigt djupt rotat i trädets gener.
Vi använder därför mycket massivt lövträ till våra badrumsmöbler,
för att vi vet att naturens skydd är det bästa.
Tillsammans med Småländskt hantverk blir detta en oslagbar kombination.
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Kaleido

Larix

Välj mellan Antracit, Beige eller grå i
storlekarna 15x15, 30x30 & 30x60.
Ordinarie pris 405:-/m2

Stenhårt “trägolv”
Klinkerplatta i storleken 15x75 som
liknar trägolv. Finns även i 15x15
format.

M A D E b y N AT U R E

Kampanjpris:

Beställ vår katalog på tel. 0481-50 000 eller duobad.com

1726 ÅF annonser Passion.indd 2

295:-/m
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Kampanjpris:

fr.

645:-/m
3
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Kährs
Ek Verona

399:-/m

469:-/m

2

fr.

689:-/m

2

Gäller så länge lagret räcker!
Ordinarie pris 1.145:-/m2
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15%

2

Gäller så länge lagret räcker!
Ordinarie pris fr.490:-/m2

Kährs
Ek Tveta

Pergo
Laminat

Kährs
Ek Cosenza

Gäller så länge lagret räcker!
Ordinarie pris 495:-/m2

15% rabatt på ALLA laminatgolv
Gäller t.o.m 30 april 2015

Från den 23e oktober till 30e november
kör vi tillsammans med Kährs en stor
kampanj med flera utvalda trägolv.
Välkomna in till vår butik och se alla
Kährs trägolv i vår stora, fina utställning.

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

Vi kan stolt erbjuda ett begränsat antal
kvadratmeter från två av Kährs
Småland Collections exklusiva golv Ek Aspeland och Ek Tveta.
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Nu till

40% rabatt!

T

Kährs
Ek Aspeland

689:-/m

2

Gäller så länge lagret räcker!
Ordinarie pris 1.145:-/m2

Vitkalkad Ek är ett modernt laminatgolv i klassiskt
plankformat. Golvet har en fin, realistisk trästruktur
som framhävs ytterligare av den matta finishen.

Pergo Laminat
Vikalkad Ek

139:-/m
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Gäller så länge lagret räcker!
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20%

rabatt på Macro duschsortiment
& Ballingslöv badrumsmöbler

rabatt på Macro duschsortiment
& Ballingslöv badrumsmöbler
Skagen Rund är en älskad klassiker
som passar i de flesta badrum.
Med en mängd valmöjligheter på
glas, profiler och storlekar gör du
din dusch personlig. Vi lämnar
alltid 20 års garanti på alla våra
duschar vilket är en trygghet för
dig som kund.
Duschen har en profil som tillsammans med det integrerade gångjärnet skapar en stilren design.
Dörrarna har lyftfunktion och kan
vikas både inåt eller utåt.
Skagen Rund har många kombinationsmöjligheter och ger dig en
flexibel duschlösning som passar
perfekt i ditt badrum.

Smarta duschhyllor!
Skagen Rack Ocean & Lake finns
med frostad vit dörr. Ocean har gott
om förvaringsplats för den stora
familjen.
•
•
•
•
•
•
•

3 eller 6 st avtagbara trådhyllor
i krom
Upphängningskrokar under
trådhyllorna
Frostad dörr i vitt
Kompletterande förvaringsutrymme
Vändbar för vänster- eller
högerplacering
Lake passar även till badkar
Kan placeras fritt i ett hörn

Kampanjpris
Skagen Rack Ocean

1.495:-

(Ordinarie pris 1.985:-)
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Familjeduschen Croma 160
Familjedusch Hansgrohe Croma 160 Comfort
Showerpipe 160 cc är en komplett familjedusch med spa-känsla. I detta duschset ingår
huvuddusch Croma 160 mm, handdusch som
är justerbar samt termostat Ecostat Comfort.
Utloppen kontrolleras via vridbara handtag och
hållaren för handduschen är justerbar.

Takdusch Croma 160

20%

Skagen U kan placeras steglöst i en hörna vid ett fönster.
Placerad mitt på en vägg ger den ett lyxigt intryck.
Skagen U kan även användas som hörndusch. Finns i två
storlekar. Kan kombineras med Skagen Rak, Skagen Rund
och Skagen J. Badrumsmöbel Compact, Ballingslöv.

Med Hansgrohes miljösmarta teknik förbrukas
upp till 60 procent mindre vatten utan försämrad komfort! Det ger lägre vattenförbrukning,
lägre energiåtgång och mindre CO2-utsläpp.
Smarta funktioner som:
• Huvuddusch med inställningsbar vinkel
• Säkerhetsspärr vid 40°C
• Inställningsbar varmvattenbegränsning
• Förbrukaraktivering genom vridning
• Med Quick Clean kalkskydd är det enkelt
att gnugga bort kalkresterna från de
flexibla silikonnopporna

Kampanjpris
Croma 160

3.595:-

(Ordinarie pris 4.599:-)
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Vi hjälper er med trappan!

Supererbjudande från Duschbyggarna

Vill ni göra om trappan? Lugnt - Vi hjälper er gärna. Att renovera en trapp är bland det
trixigaste man kan göra när man gör om hemma. Trappbeklädnad kan utföras med olika
material men vanligast är textilmattor just för att halkrisken minimeras och trappan blir skön
och tyst att gå i. Och så blir det väldigt snyggt också! Vi väljer att använda eges
heltäckningsmattor för deras väldigt höga kvalitet och stora utbud av design.

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

Trappbeklädnad måste alltid hellimmas.
När vi beklär trappor med textilmatta använder vi oss av ett verktyg som kallas för
trappmätare (spindeln). Vi mäter upp stegen och skär ut mattan efter spetsarna.
Som pricken över i:et monteras det trappnosar efter Ert önskemål eller viks textilmattan
runt steget. Kontakta oss på Nybro Golv - Vi besöker er gärna och se vad just Ni vill göra.

Jade handdukstork från
Duschbyggarna är en snygg
och prisvärd handdukstork i
krom. Med sin enkelhet och
flexibilitet passar Jade utmärkt
både både på gästtoaletten
och stora badrummet.

Paketerbjudande

8.995

EGE
Soft Dreams

Jade finns även i lackerade
färger. Välkomna in till oss så
berättar vi mer!

:-/kit

Ordinarie pris 11.995:-/kit
Gäller t.o.m 30 november 2015

Välj din helt egna form på din
Soft Dreams Lux heltäckningsmatta
från ege - en exklusiv, välsydd och
tät matta av 100% polyamid med
fantastisk komfort. Finns i hela 26
färger att välja mellan.

20%

Jade
Handdukstork

20% rabatt på serie Soft Dreams
Gäller t.o.m. 31 December

20%

Gäller t.o.m 30 november 2015

Conry Eco 90x90, klarglas
Ordinare pris 4.995:-

Duschpaket Rondo 200 & Termostat
Ordinare pris 7.990:-

ART
Möbelserien ART är en av
Svenska Badrumsinredningars
stora nyheter. ART har en modern
skandinavisk stil med praktiska
funktioner och läckra detaljer.
Serien finns i ek och silvergrått
utförande och i flera storlekar.
Välkomna in till oss så berättar
vi mer!
Victoria Lejontassbadkar
från Bra bad. Levereras med
kromade lejontassar och bottenventil.
152x71 eller 162x71 cm

Victoria
Lejontassbadkar

Paketpris

5.995:-

4.995

fr.

:-

Ordinarie pris 7.995:-/m2
Gäller t.o.m 30 november 2015

ART NV-45 Silvergrå
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ART NV-60 EK
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Uppsatt & Klart

16.995:räknat på 4m2 golv & 18m2 vägg

Exkl. ev. underarbete

Varför välja plast?
• Säkert & Tryggt
• Lägst Materialkostnad
• Lägst Installationskostnad
• Kort Installationstid
• Designmöjligheter
• Komfort
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Vi gör ett kostnadsfritt hembesök och gör en bedömning
om vad som behövs göras och
vad det kostar hos just Er.
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Välkomna till oss!

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK!

• Nyheter • Erbjudanden • Tävlingar

www.nybrogolv.se
Södra Industrigatan 11, 382 34 Nybro
Telefon 0481-17580 • Fax 0481-17753
Mail: info@nybrogolv.se • Facebook: Nybro Golv AB
Öppettider: Måndag-Fredag 09-18, Lördag 09-13

Vi hjälper er gärna med en helhetslösning på er renovering och samarbetar med riktigt bra
företag inom el, måleri och vvs. Vi anlitar alltid Nybro Måleri - Gör det Ni också.

Passa på att boka dina inomhusjobb nu under
vinterhalvåret då vi erbjuder extra låga priser!
Vi kan allt om tapetsering, målning,
glas, fönster, lackering och solskydd.

www.nm-maleri.se

Passa på att utnyttja
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