
 FLOTTE KONKURRENCE 

Hus & Have avisen 
Weekend 

ONLINE

70 666 777

Ingen 
nedsynkning

Lav 
vedligeholdelse

Hurtig, problemfri 
installation 

Bevarer farve 
og tekstur

Slidstærk &
vejrbestandig

Aldrig mere 
ukrudt 

www.smuk-beton.dk

Se alle de mange muligheder på

www.smuk-beton.dk

Unik løsning til
unikke belægninger

er det nye sort
Helstøbt beton

Ingen DÅRLIG SAMVITTIGHEDIngen vedligeholD Ingen UKRUDT

AVISEN

Variant 205 S1
Inkl. presenning og næsehjul

Se alle vores trailere på variant.dk

NU KUN

4.595,-

DANSK KVALITET

 * Dagspris inkl. moms, afgifter og levering pr. 26/9 - 2020 * Dagspris inkl. moms, afgifter og levering pr. 26/9 - 2020

Fyringsolie Basis: Landbrugsdiesel
Vejl. 9.901,50 kr./1000 L Vejl. 11.164,50 kr./1000 L

Online rabat: 2.653,50 kr. Online rabat: 2.666,50 kr.

Din pris: 7.248 kr. 
/1.000 l.*

Din pris: 8.498 kr. 
/1.000 l.*

Fremragende

Bestil nu på: 
www.netbyggemarked.dk

Spar penge på 
fyringsolie og landbrugsdiesel

NR. 8/OKTOBER 2020/21. ÅRGANG OMR. 1

JANNI REE
“Nogen syntes vi var et 
umage par - Karsten og jeg”

NY BYGNINGSPULJE ÅBNER
Se om du kan få tilskud

Sådan undgår du 
at købe hælervarer

FÅR DU LYS NOK?
Se gode råd til rigtigt lys

Vind 
en flot kurvestol der kan  
bruges både ude og inde!

Deltag i konkurrencen på
www.husoghaveavisen.dk om en elegant 
kurvestol til en værdi af 1.750,- kr. Stolen 
er fremstillet af vejrbestandigt og vandtæt 
polyrattan samt lakeret stål. 

Se mere og deltag i konkurrencen på www.husoghaveavisen.dk

http://www.husoghaveavisen.dk
http://smuk-beton.dk
http://husoghaveavisen.dk
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TILFREDSHEDSGARANTI
Vi tilbyder en gratis prøve  

inden opstart

Landsdækkende  
uden kørselstillæg– siden 2009

info@nanostone.dk • www.nanostone.dk

15 ÅRS 
GARANTI
med Nanostone 

serviceaftale

FØR EFTER

Elitehåndværker 4,8/5

bestil din fliserens inden 
1. juli 2021 og få 

30% RABAT 

Ring 69 13 58 20
alle ugens dage -  hverdage 8-17.30, weekend 10-16

 Få sommerens flotteste fliser
Hos Nanostone renser og imprægnerer vi dine fliser.
Lige nu får du hele 30% rabat + håndværkerfradraget!

Grillarrangementer hele sommeren
”Den store grill er populær. Enten vil folk bare leje 
grillen eller de ønsker hele grillarrangementer. Vi 
vil igen her i sommer kunne tilbyde både grill og 
”grillmester” til havearrangementer. Det plejer at 
være populært, og er en nem måde at holde fam-
iliefesten på”, siger Martin Melskens indehaver af 
Ordrup Slagteren.

Du kan høre mere om leje af grill eller komplette grillarrange-
menter på tlf.: 29 80 60 83 el. 39 63 60 27.

Grillarrangementer hele
sommeren
Gennem årene har Ordrup Slagteren haft stor efter-
spørgsel på deres grillarrangementer, og vil igen i år 
udleje grill til større arrangementer. En af udfordringerne ved 

at renovere boligen er ofte 
pladsen til møbler og ejen-
dele. Skal gulvet rives op 
eller taget skiftes, er møbler 
og ejendele nødt til at blive 
flyttet et andet sted hen. 
Det kan være umuligt at 
leve i byggerodet, og derfor 
er en container-løsning den 
nemmeste og mest sikre 
løsning. 

Gør renoveringen lettere 
Hos Dancontainer kan du vælge at få leveret en 
container på din adresse. Her kan du opbevare 
dine ejendele, mens renoveringen står på. Con-
taineren er forsynet med forsikringsgodkendt 
lås, og du kan derfor trygt have dine ejendele 
stående i indkørslen. Når huset er færdigt, og 
du igen er klar til at rykke på plads, så er dine 
ejendele lige til at tage ind igen. Opbevaret 
sikkert lige uden for døren. 

Flyt i ro og mag 
En flytning kan være en stressende affære. Med 
en container lige uden for din bopæl kan du i ro 
og mag flytte indbo i containeren og lade Dan-
container sørge for transport til den nye bopæl. 
Her  kan du flytte ind og indrette, og når c

ontaineren er tom, afhentes den igen af Dan- 
container. Det er den absolut nemmeste måde at 
klare flytningen på. Du bestemmer selv hvornår 
og hvor meget der skal flyttes ind ad gangen. 
Her du brug for opbevaring under en renovering 
eller er den nye bolig ikke klar til indflytning, kan 
containeren med indbo opbevares på Dancontain-
ers selfstorage depoter rundt om i landet. 

Containerløsninger findes til alle behov, lige fra 8 
fods til 40 fods containere, og fås i udgaver med 
isolering og sidelukning samt kontorcontainere og 
specialbyggede containere. Alt efter dit behov. 

Du kan se mere på www.dancontainer.dk eller få yderligere 
oplysninger på tlf.: 70 23 41 00

Gør opbevaring nem og sikker
Skal du renovere huset, 
sommerhuset eller flytte til 
noget nyt, er opbevaring af 
dine ejendele i container en 
både nem og sikker løsning.

https://www.nanostone.dk
https://www.slagterforretning.dk/
https://www.dancontainer.dk/
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STORE FORÅRSRABATTER
TAKKLIVING.DK

E-mærket webshop med et kæmpe udvalg 
- mere end 63.000 varer!

FRAGTFRI 
levering

på køb over 
998.-

INTERIØR

HAVEMØBLER

Se fl ere gode tilbud 
på takkliving.dk

Nordal knagerække

Førpris 479.- NU KUN 399.-

House Doctor 
bordlampe
Førpris 1199.- 

NU KUN 899.-

Nordal vitrineskab
Førpris 7040.- 

NU KUN 5995.-

House Nordic Bombay tæppe
Førpris 695.-

NU KUN 469.-

Nordal vandkande
Førpris 349.-

NU KUN 249.-

Bloomingville
Mariana skab 
Førpris 6.299.- 

NU KUN 5995.-

Chic Antique
bambussofa
Førpris 3999.-

NU KUN 2699.-

Chic Antique 
bambusstol
Førpris 1999.-

NU KUN  1495.-

Ib Laursen bålfad
Førpris 999.-

NU KUN 878.-

Bloomingville 
havebruser

Førpris 1699.-
NU KUN 

1399.-

25%
PÅ ALLE ÆGTE, 

UNIKKE PERSISKE 
KELIM TÆPPER. 
-Håndlavet i hårdfør og 

slidstærkt uld - fås i assor-
terede størrelser

Tilbud gælder så længe lager haves.

https://takkliving.dk/
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Dansk Håndværk med mere end 25 års erfaring

Kunderne siger:
Super service!
Vores døre og vinduers net har også holdt i mere end 10 år. 
Det var bare det bedste vi nogensinde har gjort. 
Dejligt at kunne lufte ud uden det kommer hverken fluer, myg eller frøer ind.  

Plissé-dør
Praktisk og funktionel dør-løsning,
som effektivt holder insekter ude og 
let kan skubbes af vejen når døren ikke bruges
Kan tilpasses de fleste døre

Priser fra 2750,-

Duo-Plissé
Gardin-løsning med integreret mørklægningsgardin og
insektnet. Specielt godt egnet til børneværelset eller 
soveværelset, hvor der skal være mørkt til natten, men 
stadig mulighed for frisk luft uden insekter hele dagen

Priser fra 1125,-

Hos os får du altid:

Nyd en insektfri sommer
RING I DAG PÅ 98 54 43 11

Praktiske og diskrete løsninger

Gratis og uforpligtende opmåling

Høj service og professionel rådgivning

2 års garanti

https://www.fluenet.dk
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Tyven er startet på “arbejde” igen! 
Er din bolig tyveri sikret med gode sikkerhedslåse...

Ruko 1200 EVVA EPS 
+

Kopibeskyttet

Tlf. 719 917 00 (kl. 8.00-18.00) • info@titanlaase.dk

www.titanlaase.dk Godkendt af forsikringsselskaberne

Titan & Gladsaxe LåseTitan & Gladsaxe Låse

GRATIS 
SIKKERHEDSTJEK

Sidste chance  

30% rabat  

på alle sikkerhedslåse

Tyvens kritiske periode er vejen ind i huset, 
så det handler om, at gøre denne så lang 
og besværlig som muligt. Man skal gøre 
sit hus stærkt med stærke og sikre låse på 
døre og vinduer, så det kan modstå
indbrud.

Nye låse hvert 10. år
Det er en god tommelfingerregel,at 
man udskifter sine låse hvert 10. år, 
samt når man flytter ind i ny bolig. 
Således er låsesikkerheden altid 
up to date og der er ikke nogen 
nøgler i omløb man ikke har 

kendskab til.

Nøglen
Ruko nøgler med et rundt nøglehoved 

(serie 500) kendetegner forældede 

låsesystemer og bør derfor udskiftes hurtigst muligt. I stedet 
bør man fx mindst vælge Ruko serie 1200.
Mange vælger dog ”Høj” sikkerhed. Dette låsesystem har høj 
dirkesikring og er derudover sikret mod kopiering af  nøglerne 
uden indehaverens godkendelse. Dette kan være en stor 
fordel ved udlån af  nøgle til håndværkeren, rengøringshjælpen 
m.m. 

To låse på yderdørene
Ruko anbefaler, at man udstyrer yderdørene med 2 låse, hvor 
den ene lås er nøglebetjent fra både ud- og indvendig side. 2 
låse på døren giver derudover en rigtig god præventiv virkning 
set udefra. Det signalerer over for en indbrudstyv, at han ikke 
kan komme ud af dørene med tyvekoster, da den ene lås altid 
er nøglebetjent fra indvendig side og derfor kan tyven ikke 
bruge døren som udgang eller flugtvej (også kaldt udesikker).

Terrasse- og havedøre
Terrasse- og havedøre skal have et indvendigt aflåseligt  

terrassedørsgeb, som er aflåst, når alle i familien er ude af  
huset. Således bliver dette også til en ”udesikker” dør og 
forhindrer tyven, der måske er brudt ind gennem et vindue, 
i let at smutte ud af  
terrassedøren med 
tyvekosterne.

Sikkerhedstjek
Det er en rigtig god idé at 
sætte tid af  i kalenderen 
til at få udført et gratis 
sikkerhedstjek, fortæller 
direktør Jan Nielsen fra 
Titan Låse og tilføjer:  
Alt for mange får 
desværre først sikret 
deres bolig når skaden 
allerede er sket.

Ruko 500

Bør udskiftes omgående

Ruko 600

Bør udskiftes

SCANLOCK HS

Kopibeskyttet

TEST 
DINE LÅSE
Svarer du nej til bare et af spørgs-
målene, bør du straks bestille et 
GRATIS låse og sikkerhedstjek

1. Er dine låsecylindre og nøgler 
udskiftet inden for de sidste 10 år?

2. Er der 2 låse på alle yderdøre?

3. Har dine terrassedøre et aflåseligt 
greb?

4. Er dine lavtliggende vinduer for-
svarligt aflåst med vindueslås?

JA NEJ Er dine låse sikre?
Gratis sikkerhedstjek.
Vi gennemgå dine låse og viser dig hvordan  
du bedst muligt sikrer dig, din familie  
og dit hjem mod indbrud.

BESTIL TID NU. 719 917 00

Ude-
sikker 
lås

Hjemme-
sikker 
lås

40
cm

http://www.titanlaase.dk
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EKSTRA
NEDSAT

EKSTRA
NEDSAT 49,-

v/6 � .

Pr. � .

Chardonnay
2018 Chevalier de Caylus
Smagen er frisk og ren, og har 
en behagelig fedme i efter sma-
gen, som er druens bedste 

kendetegn.Pr. � .

89,-

Bulletin
2017 Shiraz
Herlig saftbombe fra ”down 
under”. Vinen har en god 
fylde med bærfrugt og en 
let krydring i eftersmagen.

Pr. � .

69,-

GRATIS FRAGT
I LOKALOMRÅDET
HUSK BUTIKKERNE HOLDER LUKKET
GRUNDLOVSDAG LØRDAG D. 5. JUNI

Casal Mendes
Portugal
Frisk, perlende, let sødlig og tørstslukkende 

– fås det bedre?
BEST

SELLER
EKSTRA

NEDSAT39,-
v/6 � .

Pr. � . 69,-

SPAR240,-

SPAR 156,- SPAR 156,-

SPAR

180,-

59,-
v/6 � .

Pr. � .

Grenache Rosé
2020 Beauvignac

Denne rosévin oser af sommer med sin 
friske frugt, især kirsebær og hindbær. 
I eftersmagen opleves provencalske 
urter og lette mineraler. Den er tør, 
frisk, saftig og let krydret.

SPAR 156,-

Grenache Rosé

Pr. � .

85,-

SOMMERENS 
ROSÉ

Volstruis Red
2018 Babylon’s Peak
Dejlig aromatisk duft og af kirsebær, vanilje, 
chokolade, krydderier og malede espresso-
bønner. I smagen er det så friskt som 
det er smidigt: saftige røde frugter og et 
mildt strejf af mokka fylder mundhulen.

Pr. � .

85,-

vinavisen.dk

Roc de l’Aigle
2016 Fitou
Fitou er det ældste vinområde 
i Languedoc-Roussillon og 
her kan man sit kram. Du får 
her en fantastisk vin som er 
fyldig, rund og elegant. 

5 år gammel og perfekt 
drikke moden nu!

Pr. � .

89,-

WineManual

Concours Mondial 
Bruxelles 2017

GULDMEDALJE

Barbera d’Asti
2018 Piemonte
Årgangen er allerede udråbt 
som topår i Piemonte - drue-
kvaliteten er intet mindre end 
forrygende! Her får du en dejlig 
frisk og frugtmættet Barbera-vin 
med et mildt fadpræg.

Pr. � .

99,-

SUPER
ÅRGANG

SPAR
300,-SPAR

300,- 79,-
v/6 � .

Pr. � . 129,-

Ebrius
2018 Governo IGT
Vinen er til dig der elsker en 
vin med fylde, fedme, friskhed 

og kompleksitet. Den er kon-
centreret, harmonisk og 

tilpas krydret. Vi anbefa-
ler, at du giver vinen tid 
til at åbne sig i glasset – 
så får du fuld valuta!

Luca Maroni
98 POINT

vinavisen.dk Grüner Veltliner
2020 Schloss Bock� iess
Utroligt velsmagende hvid-
vin, der overrasker ved 
at have mere fedme og 
smag, end normalt for en 
Grüner Veltliner. Tør, 
let prikkende og med 
en frisk syre. Østrigsk 
vin buldrer fremad – 
smag her hvorfor!

ØSTRIGS
BEDSTE

VINGÅRD
4 ÅR I TRÆK

https://www.holtevinlager.dk/
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11.999,-
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KØBENHAVNS STØRSTE  

UDVALG I ELCYKLER

ELVIRA LILJE 

7 gear - LCD display - Batteri481WH  

forhjulsmotor. 

Rækkevidde op til 80km  

inkl. godkendt lås- og lyspakke, kæmpe 

forkurv og 3 års service**

Kampagne tilbud – Inkl. 3 års service**

*Der tages forbehold for udsolgte varer. **Ekskl. reservedele

Cykelland.com | Hvidovrevej 90, 2610 Rødovre | Tlf: 36705444 | info@cykelland.com

Lokecykler.dk | Nørrebrogade 10, 2200 København N | Tlf: 35371590 | kundeservice@lokecykler.dk

http://Cykelland.com


Sov som  
Herrelandsholdet

En god nats søvn kan være altafgørende for et godt resultat og for menneskers evne  
til at præstere. Derfor har DBU og TEMPUR® indgået et samarbejde, der skal give spillerne  

på herrelandsholdet det bedste udgangspunkt for en god præstation.  

Alle spillere er målt ud, og de sover hver især med den TEMPUR® madras, dyne  
og pude der passer perfekt til dem, så de kan få en restituerende nattesøvn.

* Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Mandag - Fredag kl. 10.00 - 18.00 
Lørdag kl. 10.00 - 16.00
Søndag kl. 11.00 - 16.00
Hillerød: Lørdag og Søndag kl. 10.00 - 16.00

Rosenørns Allé 18 (ved Forum) 1634 Kbh V Tlf. 33 32 55 21
Gladsaxevej 356 2860 Søborg Tlf. 33 32 55 26
Sigrunsvej 18 3400 Hillerød Tlf. 33 32 55 29
Hovedvejen 135 2600 Glostrup Tlf. 33 32 55 28
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SPAR 
25%

på udvalgte  
TEMPUR® produkter

TEMPUR® Topper 9
Opgradér din nuværende seng med en ny tryk
aflastende og temperatur følsom topmadras,  
for bedre komfort og support samt roligere  
og dybere søvn. Vælg mellem 3 følelser;  
Sensation, Original og Cloud. Rabatten på  
25% gælder alle standard størrelser.

Priseksempel: 90 x 200 cm  
Vejl. pris fra 8.999, 
VEJL. KAMP. PRIS FRA 6.750,- 
SPAR FRA 2.249,-

Undgå at blive forstyrret og 
vågne unødvendigt pga.  
af lyset. Blød og behagelig,  
tilpasser sig efter ansigtets form.  
Vejl. pris 299, 
VEJL. KAMP. PRIS 224,- 
SPAR 75,-

TEMPUR® SovemaskeTEMPUR® Hovedpuder
Vælg mellem Traditional og Ombracio. 
Den rigtige pude og madras er afgørende 
for at få korrekt support, støtte og optimal 
søvn. Det er vigtigt at materialet er tryk
aflastende og tilpasser sig til din krop.  
Vejl. pris fra 1.399, 
VEJL. KAMP. PRIS FRA 1.049,- 
SPAR FRA 350,-

TEMPUR® Supreme CoolTouch™

Trykaflastende og temperaturregulerende  
madras med aftageligt CoolTouch™ betræk. 
Supreme madrassen giver dig optimal  
support og støtte, for roligere og dybere søvn. 
Vælg mellem 4 følelser; Hybrid, Sensation,  
Original og Cloud. Rabatten på 25% gælder  
alle standard størrelser.

Priseksempel: 90 x 200 cm  
Vejl. pris fra 14.999, 
VEJL. KAMP. PRIS FRA 11.249,- 
SPAR FRA 3.750,-

http://sengekompagniet.dk

