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ANNONCETILLÆG  OMR. 1

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

NR. 6 / August 2022. ÅRGANG 23

PRISVINDENDE DANSK DESIGN

SLUT MED UHYGIEJNISKE 
TOILETBØRSTER

og
slu

tm

ed
kalk i toilettet

ogogo
slu

tm

ed
kakak lk i toilettet

Forhandles i Silvan, Bauhaus 
og hos online forhandlere

SE 2 HELSIDER MED KØR SELV-FERIE

Mærk 
effekten 
af et 
lille bær
Aronia kaldes ”verdens bedste antioxidant”. 
Aronia er sprængfyldt med mange aktive stoffer, 
gode vitaminer, samt forskellige antioxidanter. 
Husk Aronia skal koldpresses.

effekten 

lille bær
Aronia kaldes ”verdens bedste antioxidant”. 

Se mere på www.staudeengen.dk (tlf. 6154 8485 el. 6154 8484)
Aroniaprodukter forhandles af Staudeengen 
samt udvalgte Kvickly, Superbrugsen og Menu.
Staudeengen, Gunderstedvej 24, 9240 Nibe

Hold huset tørt 
ved skybrud
Toiee© Drain Plug afspær-
ringsballon udviklet til at 
undgå opstigende vand. 
Findes til alle afl øbs-
dimensioner til boliger. 

Pris kr. 298,-
Toiee Drain Plug kan også bruges 
som rørballon ved rørafpropning.

Forhandles i velassorterede byggemarkeder 
samt på www.toiee.dk

”Jeg vidste ikke,  
at jeg var have- 
interesseret”

KONKURRENCE:
Vind smuk og dekorativ lampe 
fra Design by Us

BRUGER DU HOVEDET 
bruger du vandet fra oven

Drømmen om at være
selvforsynende er for alle
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Læs i denne udgave af Hus & Have avisen
- Nyd haven i sensommeren
Sommerferien er for de flestes vedkommende slut, men der er forhåbentlig stadig mange dage og aftener at nyde på terrassen og i haven. Inde i avisen kan du læse 
om Claus Dalbys have, der på alle måder skiller sig ud fra de fleste villavejes haver. Det er selvfølgelig de færreste, der har mulighed for at indrette haven som Claus 
Dalby har formået, men den er til stor inspiration for alle, der holder af at være omgivet af smukke planter og blomster. 

I konkurrence kan du vinde en smuk og meget dekorativ lampe fra Design by Us. Du finder konkurrencen her på siden og deltager på www.husoghaveavisen.dk, hvor du 
også finder gode råd og tips til huset og haven. 

 KONKURRENCER 

Vind et ophold på  
Hotel Faaborg Fjord Spa & Wellness
Du kan vinde et ophold på første parket til 
det sydfynske øhav og nyde en skøn mini
ferie på Sydfyn. Præmien er sponsoreret af 
Happydays og inkluderer:

Ophold for 2 personer på Hotel Faaborg 
Fjord Spa & Wellness 
 2 overnatninger
 2 x morgenbuffet
 1 x 2retters middag på ankomstdagen
 1 x 3retters middag på andendagen
  20% rabat på entré til hotellets DAY  

Spa & Wellness inkl. badekåbe og tøfler
 Værelse med balkon eller terrasse
 Rabat på greenfee

Se mere og deltag på  
www.husoghaveavisen.dk/konkurrencer

Vind en effektiv luftrenser
Der er stor fokus på luftkvaliteten – også in
denfor. Nu kan du deltage i konkurrencen om 
en Leitz TruSens luftrenser med kæledyrs
filter. Leitz TruSens luftrensere forener vi
denskab, stil og teknologi, og fylder rummet 
med frisk, ren luft. 

Deltag i konkurrencen på www.husoghaveavisen.dk/konkurrencer, 
hvor du også kan læse mere om TruSens luftrensere, der også 
kan hjælpe kæledyrsallergikere. 

To vindere kan vinde smuk og  
dekorativ lampe fra Design by Us
New Wave Optic Wall lampen er en moderne og udtryksfuld væglampe. Lampen er mundblæst 
og udført i bølgende klart glas med en glasindsats i midten. Væglampen er designet af danske 
Design by Us, som er kendt for at designe dekorativ belysning med karakter. Dette er også til-
fældet med denne lampe, hvor lyset udgør et smukt kunstværk på væggen. 
 
Lampen leveres med 2,5 m sort stofledning med afbryder samt lyskilde. D: 17 cm, Ø26 cm.
 
Samlet værdi per lampe kr. 4.229

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

Udnyt terrassen optimalt
De fleste holder af at opholde sig så meget som muligt på terrassen. Med en terrasseoverdækning fra 
BASES får du størst muligt glæde af din terrasse. 

Med en terrasseoverdækning kan du nyde haven, 
omgivelserne og terrassen næsten uanset vejret.
Du får mulighed for at sidde i læ for sommerreg-
nen eller få skygge, når solen bager. Muligheder-
ne er mange, og firmaet BASES tilbyder profes-
sionel vejledning og specialdesignede løsninger. 

Æstetik og boligværdi
Der kan være flere individuelle grunde til at 
vælge en terrasseoverdækning, og nogle gange 
overskygger ønskerne det færdige resultat. Vil du 
beholde eller øge din boligs værdi, bør du have 
æstetikken med; også når du fx vælger en terras-
seoverdækning. 

Hos BASES er der fokus på både funktion og 
design, og med udgangspunkt i kundens ønsker, 
foreslås en terrasseoverdækning, der både basser 
til behov og husets æstetik. 

BASES specialdesignede terrasseløsninger er 
udviklet og produceret i Danmark, og i udvalgte 
materialer, der passer til danske vejrforhold. Det 
betyder, at de både er nemme at vedligeholde og 
samtidig er langtidsholdbare.  

Vil du vide mere om BASES terrasseoverdækning kan du klikke 
ind på www.bases.dk  eller ringe på tlf. 63 40 10 20.

KOLOFON

Hus & Have Avisen
Traverbanevej 10
2920  Charlottenlund
Tlf.: 70 20 01 82 / 29 46 01 82
annonce@husoghaveavisen.dk
www.husoghaveavisen.dk

Redaktion: Bjarne Stæhr
Annoncer: Bjarne Stæhr
Tryk: Dansk Avis tryk
Sats: Jysk Fynske Medier

Forsidefoto: Claus Dalby

Distribution: FK distribution

Forbehold for trykfejl i tekst og annoncer
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Bilcentret Peer Glad A/S - Slagelsevej 88 - 4400 Kalundborg - Tlf. 59 51 10 64 - glad.dk

DEFENDER 110” HARD TOP VAN
GLAD KALUNDBORG PRÆSENTERER

- Land Rover siden 1973

TEST SPOT

PERMANENT FIREHJULSTRÆK // 3.0D 6 CYL. 250/300 HK // 8 TRINS AUTOMATGEAR

MERE END 2 M3 STORT LASTRUM!

FREMVISNING I KALUNDBORG - ELLER HOS DIG
Kontakt os for mere info om bilen og muligheder for leasing.

PRISEKSEMPEL: SE MODEL MED 250 HK KR. 510.956,- PLUS MOMS

DEFENDER HARD TOP VAREBIL
• Lav stykafgift på kun 47.000,- for denne model
• Godkendt til 3.500 kg trailer
• Mulighed for kabine med 3 sæder
• 4x4 3.0 6 cyl. motorer i to varianter 250/300 hk. hybrid
• Top udstyr og kvalitets indretning

SE MODEL UDSTYR 
• Luftaffjedring, dellæder, 20” alufælge, LED forlygter m.v.

LEASING FORSLAG
60 mdr. af 3.952,- kr. // Udbetaling 100.000,- kr.
Restværdi på 240.000,- kr. (Alle priser ex. moms.)

RÅ ARBEJDSKRAFT ELLER MARKANT FIRMAPROFIL
TIL YDERST ATTRAKTIV PRIS

JUMP IN SEAT

PRAKTISK STOR

TOP KVALITET

UDFORSK MERE
Scan med mobilen

René Pedersen - 50 60 57 16 - rp@glad.dk // Jacob Glad - 20 73 54 95 - jg@glad.dk

MHEV HYBRID

ERHVERV ERHVERV & PRIVAT PRIVAT
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Blue Berry har hjulpet mit syn
Karen-Margrethe er 72 år og pensionist. Da hun pludselig begynder at få lysglimt, skygger 
og sorte prikker i øjet blev hun bekymret. Det var virkelig generende, og hos lægen fi k hun 
konstateret glaslegemesammenfald. – Jeg blev virkelig ked af det, men efter kun en måned 
med kosttilskuddet Blue Berry, har jeg stort set ingen gener i mit øje mere. Det havde jeg aldrig 
selv troet var muligt!

Kosttilskud med blåbær og lutein er populære 
hos mange, som vil beskytte deres øjne mod 
problemer med den gule plet, grøn stær og grå 
stær. På hylderne i helsekostbutikker � nder 
man Blue Berry™.

At blåbær er en indlysende ingrediens i 
kosttilskuddene beror blandt andet på, at de 
er rige på C-vitamin, som er en beskyttende 
antioxidant. Desuden indeholder blåbær 
farveingredienser eller antocyaniner (også 
kaldet antocyanosider), som man anser for at 
kunne forbedre nattesynet. Antocyaninerne 
øger tilmed blodcirkulationen i øjet, 
hvilket er vigtigt, såfremt man lider af 
aldersforandringer i den gule plet i øjet. 
Den gule plet sidder i nethinden og betyder, 
at vi kan se detaljer og skelne farver. 
Problemer med den gule plet (macula) er den 
almindeligste årsag til dårligere syn hos ældre.

I den gule plet � ndes det gule farvestof lutein. 
For at oparbejde et pigment-forråd i øjet er 

det nødvendigt, at man spiser for-eksempel 
spinat, grønkål, broccoli og majs. Det 
beskytter også øjet mod det skadelige UV-lys.

Men det kan være svært at få tilstrækkeligt 
med lutein via kosten. Forskerne anbefaler et 
dagligt indtag på mellem seks og ti miligram 
lutein per dag. Der � ndes ikke belæg for at 
e� ekten bliver bedre ved et højere indtag.

Blåbær indeholder lutein og antocyaniner, som styrker blodgennemstrømningen og synsevnen 
i øjet. Kosttilskud med blåbær kan derfor hjælpe dine øjne og dit syn.

Hjælp dine øjne med blåbær

Blue Berry er rig på lutein 
– det naturlige stof, der 

danner basis for øjets gule 
plet, som bruges til at se 

skarpt med.

ANTOCYANINER OG LUTEIN STYRKER ØJET

Sunde øjne og vitalitet med Blue Berry™. New 
Nordic’s Blue Berry tabletter hjælper med at 
bevare sunde øjne og et normalt syn. Blue 
Berry er rig på lutein, det naturlige stof, der 
danner basis for øjets gule plet, som bruges til 
at stille skarpt med.

Helsetabletten til dine øjne
I dag er forskere enige om, at der er en 
sammenhæng mellem det høje indhold 
af aktive substanser i blåbær og øjets 
sundhed. Det er normalt, at man mærker 
aldersforandringer i øjet. De � este begynder 
at tage Blue Berry, når de føler, at deres syn 

ændrer sig, men der er ikke noget i vejen for, 
at du starter tidligere. Blue Berry er baseret 
på ekstrakt af blåbær, lægeøjentrøst og 
tagetesblomst standardiseret til at indeholde 
10 % lutein samt øjenvitamin (vitamin A) og 
mineraler. Har du lysst til at prøve Blue Berry, 
kan de købes hos Matas og helsekostbutikker 
og nogle apoteker.

At se bedre, er at leve bedre ! 
Dine øjne har travlt hver dag. Du læser, 
kører bil, arbejder foran computeren eller 
ser � ernsyn. Du er a� ængig af dine øjne og 
dit syn, så det er ikke underligt, at forringet 

syn er en af de største aldersbekymringer.
Mange får forringet syn med alderen. Årsagen 
til dette er en forringelse af øjets evne til at 
fokusere. Når vi bliver ældre, kan der ske 
en hærdning af linsen og o� e svækkes øjets 
muskler. Det er afgørende at synsindtryk 
optages i den ”gule plet” (Makula Lutea) på 
nethinden. Den gule plet er ansvarlig for det 
centrale syn.

Derfor er Blue Berry så god

Mit syn var forvirret
Karen-Margrethe er 72 år og pensioneret 
pædagog. Hun har altid været frisk og passet 
godt på sig selv.Hun spiser sundt, og er aktiv. 
Derfor var det også noget af et chok, hun � k, 
da hun var ved øjenlæge lige før jul. –Jeg � k 
nemlig konstateret glaslegme-sammenfald 
i mit ene øje. Det startede som lysglimt, 
skygger, streger og prikker i øjet, som 
faktisk tiltog i løbet af dagen. Det var meget 
ubehageligt og forvirrede mit syn.

Ingen garanti for at det ville blive bedre
–Min øjenlæge kunne ikke garantere mig, at 
det ville blive bedre, måske med tiden, men 
det ville aldrig gå væk sagde han. Han fortalte, 
at det var aldersrelateret, og at jeg måtte lære 
at leve med det. Jeg var temmelig ked af det, 
da jeg gik hjem fra øjenlægen.

Havde læst om Blue Berry
–Jeg har tidligere læst om Blue Berry, og 
jeg var villig til at forsøge hvad som helst. 
Jeg købte en æske og tog 2 tabletter som 
foreskrevet på æsken.

Ingen gener mere
–Tænk! Allerede en uge e� er jeg startede med 
Blue Berry kunne jeg mærke en forandring 
til det bedre. 14 dage e� er var det bare endnu 
bedre, og nu e� er en måned har jeg så få 
gener, at jeg slet ikke tænker over det mere. 
Det er helt fantastisk. Jeg er så glad for, at jeg 
begyndte på Blue Berry tabletterne og jeg 
holder ikke op igen. Jeg er helt sikker på, at 
det er dem, der har hjulpet mig. Jeg håber, at 
jeg med min historie kan hjælpe andre, som 
har det lige som jeg.

Du kan se mere om Blue Berry på 
www.newnordic.dk eller få yderligere 
information på tlf. 46 33 76 00. 

JEG HAVDE SKYGGER OG SORTE PRIKKER I MIT ØJE
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      PRIMA FÆRDIG HÆK PRIMAFÆRDIGHÆK.DK RAVNSHØJGYDEN 6, 5750 RINGE TLF.  6599 2195

 Bestil HØJ færdighæk 
Danske kvalitetsfærdighæk fra Fyn - Skandinaviens førende producent i 30 år - Nem webshop

PRIMA FÆRDIG HÆK gør op med den irriterende ventetid, der er forbundet med at vente 5 år på en fuldvoksen hæk. Med blot et 
’klik’ på primafærdighæk.dk har du fuldvoksen kvalitetshæk og grøn naboafskærmning - leveret direkte ved havelågen.
Sommersæsonen for levering er slut, men  du kan allerede nu forudbestille din nye færdighæk eller busk til efteråret hos førende 
havecentre af PRIMA FÆRDIG HÆK. For at sikre kvaliteten af PRIMA FÆRDIG HÆK i sommervarmen har vi pause for 
levering frem til d. 13. september, hvor laurbær, liguster, thuja og taks igen kan bestilles med gro-garanti. Bøg og resten af sortimentet 
er klar til levering igen d. 18. oktober. 

Liguster ’Liga’ 180 cm - afskærmning på terrassen

Grønt privatliv på terrassen
Terrassesæsonen er for alvor skudt igang i Danmark, og de dejlige 
solskinstimer har allerede inviteret til mange skønne dage med 
havehygge, solbadning og grill. Det er især i denne periode, at 
mange får øje på, hvor der for alvor mangler privatliv i haven - fx. 
afskærmning til naboen og villavejen eller som læhegn for 
vinden ved terrassen. Planlæg dit projekt med os o

Lilla syren i herlig sommerblomstring

Plant færdighæk fra sept. til juleaften
Når du bestiller hæk fra Skandinaviens førende producent af 
færdighæk, PRIMA FÆRDIG HÆK, kan du plante stort set året rundt 
(midt september - 1. august) med grogaranti og fuld tryghed i projektet. 
Denne mulighed er helt unik i hækbranchen og en meget eksklusiv 
fordel ved PRIMA FÆRDIG HÆK - en fordel, som mange danskere 
benytter og nyder godt af hver sommer. Den sene plantning er 
mulig grundet en række produktionstekniske og meget smarte 
måder at håndtere hækplanter på.  

Færdighæk med jordklump
Hos PRIMA FÆRDIG HÆK på Fyn produceres de danske 
planter på klump, hvilket sikrer en høj kvalitet af det samlede 
rodnet, der følger med planten ved levering.

Jordklumpen holder nemlig på fugten i jorden, så rødderne 
stortrives under transport samtidig med at klumpen også er en 
god beskyttelse for de sarte rødder. Endnu en fordel skal findes i 
selve succesraten for at planterne ’kommer i gang’, når de 
plantes ud - den stærke jordklump med rodnettet i gør at 
planterne har optimale betingelser for at ’få fat’ i de nye 
omgivelser, når hækken flytter ud fra vores færdighæk-marker 
og får ny adresse hos danske familier. Klumpen med fugtig 
jord beskytter optimalt hækplantens rodnet mod udtørring 
under transport. 

Liguster ’Liga’ 180 cm - med rodklump inden plantning

Høj hæk fra PRIMA FÆRDIG HÆK
Ofte sælges hækplanter som små, tynde barrodsplanter, det vil 
sige uden potte eller klump om plantens rodnet. Det gør rødderne 
mere følsomme over for udtørring, hvilket kræver, at de plantes i 
vinterhalvåret, hvor det er køligt og fugtigt og fordampningen på 
planten således er minimal. Disse barrodsplanter bruger PRIMA 
FÆRDIG HÆK som ’frø’, når produktionen af hæk igangsættes, 
og 5 år senere er en meget stærk og modstandsdygtig fuldvoksen 
hæk klar til at blive solgt. PRIMA FÆRDIG HÆK forhandles på 
primafærdighæk.dk og hos førende havecentre i Danmark. 

Kontakt os og lad os hjælpe dig
Vi har Fyns hurtigste og rareste kundeservice, der kan besvare alle 
dine spørgsmål. Kontakt os hverdage ml. 08.00 og 16.00 på tlf. 
65 99 21 95 eller via mail handel@primafaerdig.dk. Kom hurtigt 
i snak med os på Facebook el. Instagram - og gå på opdagelse i 
vores grønne galleri. 

@primafaerdighaek @primafaerdighaek

      PRIMA FÆRDIG HÆK PRIMAFÆRDIGHÆK.DK RAVNSHØJGYDEN 6, 5750 RINGE TLF.  6599 2195

 Bestil HØJ færdighæk Danske kvalitetsfærdighæk fra Fyn - Skandinaviens førende producent i 30 år - Nem webshop

PRIMA FÆRDIG HÆK gør op med den irriterende ventetid, der er forbundet med at vente 5 år på en fuldvoksen hæk. Med blot et 
’klik’ på primafærdighæk.dk har du fuldvoksen kvalitetshæk og grøn naboafskærmning - leveret direkte ved havelågen.
Sommersæsonen for levering er slut, men  du kan allerede nu forudbestille din nye færdighæk eller busk til efteråret hos førende 
havecentre af PRIMA FÆRDIG HÆK. For at sikre kvaliteten af PRIMA FÆRDIG HÆK i sommervarmen har vi pause for 
levering frem til d. 13. september, hvor laurbær, liguster, thuja og taks igen kan bestilles med gro-garanti. Bøg og resten af sortimentet 
er klar til levering igen d. 18. oktober. 

Liguster ’Liga’ 180 cm - afskærmning på terrassen

Grønt privatliv på terrassen
Terrassesæsonen er for alvor skudt igang i Danmark, og de dejlige 
solskinstimer har allerede inviteret til mange skønne dage med 
havehygge, solbadning og grill. Det er især i denne periode, at 
mange får øje på, hvor der for alvor mangler privatliv i haven - fx. 
afskærmning til naboen og villavejen eller som læhegn for 
vinden ved terrassen. Planlæg dit projekt med os o

Lilla syren i herlig sommerblomstring

Plant færdighæk fra sept. til juleaften
Når du bestiller hæk fra Skandinaviens førende producent af 
færdighæk, PRIMA FÆRDIG HÆK, kan du plante stort set året rundt 
(midt september - 1. august) med grogaranti og fuld tryghed i projektet. 
Denne mulighed er helt unik i hækbranchen og en meget eksklusiv 
fordel ved PRIMA FÆRDIG HÆK - en fordel, som mange danskere 
benytter og nyder godt af hver sommer. Den sene plantning er 
mulig grundet en række produktionstekniske og meget smarte 
måder at håndtere hækplanter på.  

Færdighæk med jordklump
Hos PRIMA FÆRDIG HÆK på Fyn produceres de danske 
planter på klump, hvilket sikrer en høj kvalitet af det samlede 
rodnet, der følger med planten ved levering.

Jordklumpen holder nemlig på fugten i jorden, så rødderne 
stortrives under transport samtidig med at klumpen også er en 
god beskyttelse for de sarte rødder. Endnu en fordel skal findes i 
selve succesraten for at planterne ’kommer i gang’, når de 
plantes ud - den stærke jordklump med rodnettet i gør at 
planterne har optimale betingelser for at ’få fat’ i de nye 
omgivelser, når hækken flytter ud fra vores færdighæk-marker 
og får ny adresse hos danske familier. Klumpen med fugtig 
jord beskytter optimalt hækplantens rodnet mod udtørring 
under transport. 

Liguster ’Liga’ 180 cm - med rodklump inden plantning

Høj hæk fra PRIMA FÆRDIG HÆK
Ofte sælges hækplanter som små, tynde barrodsplanter, det vil 
sige uden potte eller klump om plantens rodnet. Det gør rødderne 
mere følsomme over for udtørring, hvilket kræver, at de plantes i 
vinterhalvåret, hvor det er køligt og fugtigt og fordampningen på 
planten således er minimal. Disse barrodsplanter bruger PRIMA 
FÆRDIG HÆK som ’frø’, når produktionen af hæk igangsættes, 
og 5 år senere er en meget stærk og modstandsdygtig fuldvoksen 
hæk klar til at blive solgt. PRIMA FÆRDIG HÆK forhandles på 
primafærdighæk.dk og hos førende havecentre i Danmark. 

Kontakt os og lad os hjælpe dig
Vi har Fyns hurtigste og rareste kundeservice, der kan besvare alle 
dine spørgsmål. Kontakt os hverdage ml. 08.00 og 16.00 på tlf. 
65 99 21 95 eller via mail handel@primafaerdig.dk. Kom hurtigt 
i snak med os på Facebook el. Instagram - og gå på opdagelse i 
vores grønne galleri. 

@primafaerdighaek @primafaerdighaek

      PRIMA FÆRDIG HÆKPRIMAFÆRDIGHÆK.DKRAVNSHØJGYDEN 6, 5750 RINGETLF.  6599 2195

 Bestil HØJ færdighæk 
Danske kvalitetsfærdighæk fra Fyn - Skandinaviens førende producent i 30 år - Nem webshop

PRIMA FÆRDIG HÆK gør op med den irriterende ventetid, der er forbundet med at vente 5 år på en fuldvoksen hæk. Med blot et 
’klik’ på primafærdighæk.dk har du fuldvoksen kvalitetshæk og grøn naboafskærmning - leveret direkte ved havelågen.
Sommersæsonen for levering er slut, men  du kan allerede nu forudbestille din nye færdighæk eller busk til efteråret hos førende 
havecentre af PRIMA FÆRDIG HÆK. For at sikre kvaliteten af PRIMA FÆRDIG HÆK i sommervarmen har vi pause for 
levering frem til d. 13. september, hvor laurbær, liguster, thuja og taks igen kan bestilles med gro-garanti. Bøg og resten af sortimentet 
er klar til levering igen d. 18. oktober. 

Liguster ’Liga’ 180 cm - afskærmning på terrassen

Grønt privatliv på terrassen
Terrassesæsonen er for alvor skudt igang i Danmark, og de dejlige 
solskinstimer har allerede inviteret til mange skønne dage med 
havehygge, solbadning og grill. Det er især i denne periode, at 
mange får øje på, hvor der for alvor mangler privatliv i haven - fx. 
afskærmning til naboen og villavejen eller som læhegn for 
vinden ved terrassen. Planlæg dit projekt med os o

Lilla syren i herlig sommerblomstring

Plant færdighæk fra sept. til juleaften
Når du bestiller hæk fra Skandinaviens førende producent af 
færdighæk, PRIMA FÆRDIG HÆK, kan du plante stort set året rundt 
(midt september - 1. august) med grogaranti og fuld tryghed i projektet. 
Denne mulighed er helt unik i hækbranchen og en meget eksklusiv 
fordel ved PRIMA FÆRDIG HÆK - en fordel, som mange danskere 
benytter og nyder godt af hver sommer. Den sene plantning er 
mulig grundet en række produktionstekniske og meget smarte 
måder at håndtere hækplanter på.  

Færdighæk med jordklump
Hos PRIMA FÆRDIG HÆK på Fyn produceres de danske 
planter på klump, hvilket sikrer en høj kvalitet af det samlede 
rodnet, der følger med planten ved levering.

Jordklumpen holder nemlig på fugten i jorden, så rødderne 
stortrives under transport samtidig med at klumpen også er en 
god beskyttelse for de sarte rødder. Endnu en fordel skal findes i 
selve succesraten for at planterne ’kommer i gang’, når de 
plantes ud - den stærke jordklump med rodnettet i gør at 
planterne har optimale betingelser for at ’få fat’ i de nye 
omgivelser, når hækken flytter ud fra vores færdighæk-marker 
og får ny adresse hos danske familier. Klumpen med fugtig 
jord beskytter optimalt hækplantens rodnet mod udtørring 
under transport. 

Liguster ’Liga’ 180 cm - med rodklump inden plantning

Høj hæk fra PRIMA FÆRDIG HÆK
Ofte sælges hækplanter som små, tynde barrodsplanter, det vil 
sige uden potte eller klump om plantens rodnet. Det gør rødderne 
mere følsomme over for udtørring, hvilket kræver, at de plantes i 
vinterhalvåret, hvor det er køligt og fugtigt og fordampningen på 
planten således er minimal. Disse barrodsplanter bruger PRIMA 
FÆRDIG HÆK som ’frø’, når produktionen af hæk igangsættes, 
og 5 år senere er en meget stærk og modstandsdygtig fuldvoksen 
hæk klar til at blive solgt. PRIMA FÆRDIG HÆK forhandles på 
primafærdighæk.dk og hos førende havecentre i Danmark. 

Kontakt os og lad os hjælpe dig
Vi har Fyns hurtigste og rareste kundeservice, der kan besvare alle 
dine spørgsmål. Kontakt os hverdage ml. 08.00 og 16.00 på tlf. 
65 99 21 95 eller via mail handel@primafaerdig.dk. Kom hurtigt 
i snak med os på Facebook el. Instagram - og gå på opdagelse i 
vores grønne galleri. 

@primafaerdighaek@primafaerdighaek
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 Bestil HØJ færdighæk Danske kvalitetsfærdighæk fra Fyn - Skandinaviens førende producent i 30 år - Nem webshop

PRIMA FÆRDIG HÆK gør op med den irriterende ventetid, der er forbundet med at vente 5 år på en fuldvoksen hæk. Med blot et 
’klik’ på primafærdighæk.dk har du fuldvoksen kvalitetshæk og grøn naboafskærmning - leveret direkte ved havelågen.
Sommersæsonen for levering er slut, men  du kan allerede nu forudbestille din nye færdighæk eller busk til efteråret hos førende 
havecentre af PRIMA FÆRDIG HÆK. For at sikre kvaliteten af PRIMA FÆRDIG HÆK i sommervarmen har vi pause for 
levering frem til d. 13. september, hvor laurbær, liguster, thuja og taks igen kan bestilles med gro-garanti. Bøg og resten af sortimentet 
er klar til levering igen d. 18. oktober. 

Liguster ’Liga’ 180 cm - afskærmning på terrassen

Grønt privatliv på terrassen
Terrassesæsonen er for alvor skudt igang i Danmark, og de dejlige 
solskinstimer har allerede inviteret til mange skønne dage med 
havehygge, solbadning og grill. Det er især i denne periode, at 
mange får øje på, hvor der for alvor mangler privatliv i haven - fx. 
afskærmning til naboen og villavejen eller som læhegn for 
vinden ved terrassen. Planlæg dit projekt med os o

Lilla syren i herlig sommerblomstring

Plant færdighæk fra sept. til juleaften
Når du bestiller hæk fra Skandinaviens førende producent af 
færdighæk, PRIMA FÆRDIG HÆK, kan du plante stort set året rundt 
(midt september - 1. august) med grogaranti og fuld tryghed i projektet. 
Denne mulighed er helt unik i hækbranchen og en meget eksklusiv 
fordel ved PRIMA FÆRDIG HÆK - en fordel, som mange danskere 
benytter og nyder godt af hver sommer. Den sene plantning er 
mulig grundet en række produktionstekniske og meget smarte 
måder at håndtere hækplanter på.  

Færdighæk med jordklump
Hos PRIMA FÆRDIG HÆK på Fyn produceres de danske 
planter på klump, hvilket sikrer en høj kvalitet af det samlede 
rodnet, der følger med planten ved levering.

Jordklumpen holder nemlig på fugten i jorden, så rødderne 
stortrives under transport samtidig med at klumpen også er en 
god beskyttelse for de sarte rødder. Endnu en fordel skal findes i 
selve succesraten for at planterne ’kommer i gang’, når de 
plantes ud - den stærke jordklump med rodnettet i gør at 
planterne har optimale betingelser for at ’få fat’ i de nye 
omgivelser, når hækken flytter ud fra vores færdighæk-marker 
og får ny adresse hos danske familier. Klumpen med fugtig 
jord beskytter optimalt hækplantens rodnet mod udtørring 
under transport. 

Liguster ’Liga’ 180 cm - med rodklump inden plantning

Høj hæk fra PRIMA FÆRDIG HÆK
Ofte sælges hækplanter som små, tynde barrodsplanter, det vil 
sige uden potte eller klump om plantens rodnet. Det gør rødderne 
mere følsomme over for udtørring, hvilket kræver, at de plantes i 
vinterhalvåret, hvor det er køligt og fugtigt og fordampningen på 
planten således er minimal. Disse barrodsplanter bruger PRIMA 
FÆRDIG HÆK som ’frø’, når produktionen af hæk igangsættes, 
og 5 år senere er en meget stærk og modstandsdygtig fuldvoksen 
hæk klar til at blive solgt. PRIMA FÆRDIG HÆK forhandles på 
primafærdighæk.dk og hos førende havecentre i Danmark. 

Kontakt os og lad os hjælpe dig
Vi har Fyns hurtigste og rareste kundeservice, der kan besvare alle 
dine spørgsmål. Kontakt os hverdage ml. 08.00 og 16.00 på tlf. 
65 99 21 95 eller via mail handel@primafaerdig.dk. Kom hurtigt 
i snak med os på Facebook el. Instagram - og gå på opdagelse i 
vores grønne galleri. 

@primafaerdighaek@primafaerdighaek

Bestil HØJ færdighæk
Dansk kvalitetsfærdighæk fra Fyn - Skandinaviens førende producent i 30 år - Nem webshop

PRIMA FÆRDIG HÆK gør op med den irriterende ventetid, der er forbundet med at vente 5 år på en fuldvoksen hæk.  
Med blot et ’klik’ på primafærdighæk.dk har du fuldvoksen kvalitetshæk og grøn naboafskærmning - leveret direkte ved havelågen. 
Sommersæsonen for levering er slut, men du kan allerede nu forudbestille din nye færdighæk eller busk til efteråret hos førende 
havecentre af PRIMA FÆRDIG HÆK. For at sikre kvaliteten af PRIMA FÆRDIG HÆK i sommervarmen har vi pause for levering 
frem til d. 13. september, hvor laurbær, liguster, thuja og taks igen kan bestilles med gro-garanti. Bøg og resten af sortimentet er 
klar til levering igen d. 18. oktober.

Jordklumpen holder nemlig på fugten i jorden, så rødderne 
stortrives under transport samtidig med at klumpen også er en 
god beskyttelse for de sarte rødder. Endnu en fordel skal findes i 
selve succesraten for at planterne ’kommer i gang’, når de plantes 
ud - den stærke jordklump med rodnettet i gør at planterne 
har optimale betingelser for at ’få fat’ i de nye omgivelser, når 
hækken flytter fra færdighæk-markerne og får ny adresse hos 
danske familier. Klumpen med fugtig jord beskytter optimalt 
hækplantens rodnet mod udtørring under transport.

Grønt privatliv på terrassen
Terrassesæsonen er for alvor skudt igang i Danmark, og de 
dejlige solskinstimer har allerede inviteret til mange skønne 
dage med havehygge, solbadning og grill. Det er især i denne 
periode, at mange får øje på, hvor der for alvor mangler privatliv 
i haven - fx. afskærmning til naboen og villavejen eller som 
læhegn for vinden ved terrassen.

Liguster ’Liga’ 180 cm - afskærmning på terrassen

Liguster ’Liga’ 180 cm - med rodklump inden plantningFærdighækken leveres 
gratis til havelågen 

alle hverdage

Plant færdighæk fra sept. til juleaften
Når du bestiller hæk fra Skandinaviens førende producent af 
færdighæk, PRIMA FÆRDIG HÆK, kan du plante stort set året 
rundt (midt september - 1. august) med grogaranti og fuld tryghed 
i projektet. Denne mulighed er helt unik i hækbranchen og en 
meget eksklusiv fordel ved PRIMA FÆRDIG HÆK - en fordel, som 
mange danskere benytter og nyder godt af hver sommer. Den 
sene plantning er mulig grundet en række produktionstekniske og 
meget smarte måder at håndtere hækplanter på.

Færdighæk med jordklump
Hos PRIMA FÆRDIG HÆK på Fyn produceres de danske 
planter på klump, hvilket sikrer en høj kvalitet af det samlede 
rodnet, der følger med planten ved levering.

Høj hæk fra PRIMA FÆRDIG HÆK
Ofte sælges hækplanter som små, tynde barrodsplanter, det 
vil sige uden potte eller klump om plantens rodnet. Det gør 
rødderne mere følsomme over for udtørring, hvilket kræver, 
at de plantes i vinterhalvåret, hvor det er køligt og fugtigt 
og fordampningen på planten således er minimal. Disse 
barrodsplanter bruger PRIMA FÆRDIG HÆK som ’frø’, når 
produktionen af hæk igangsættes, og 5 år senere er en meget 
stærk og modstandsdygtig fuldvoksen hæk klar til at blive solgt. 
PRIMA FÆRDIG HÆK forhandles på primafærdighæk.dk og 
hos førende havecentre i Danmark.

Kontakt os og lad os hjælpe dig
Vi har Fyns hurtigste og rareste kundeservice, der kan besvare 
alle dine spørgsmål. Kontakt os hverdage mellem 08.00 og 
16.00 på tlf. 65 99 21 95 eller via mail handel@primafaerdig.dk. 
Kom hurtigt i snak med os på Facebook el. Instagram - og gå på 
opdagelse i vores grønne galleri.

PRIMA FÆRDIG HÆK TLF. 6599 2195PRIMAFÆRDIGHÆK.DK RAVNSHØJGYDEN 6, 5750 RINGE

 @primafaerdighaek    @primafaerdighaek    /primafaerdig
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Energirenovering giver flere fordele
Med stigende energipriser er det værd at kigge nærmere på husstandens elforbrug ligesom energirenovering 
måske er en mere langsigtet mulighed. 

Du kan aktivt gøre noget for at skrue ned for din el-
regning. De simple råd er: sluk på kontakten, skift 
til energisparepærer, brug et tænd/sluk ur, hæng tø-
jet op i stedet for at bruge tørretumbleren, undersøg 
om der findes en billigere el-leverandør. 

Det betaler sig også i længden af udskifte gamle 
hårde hvidevarer til nye energibesparende modeller. 

Fordele ved energirenovering
Der kan være flere fordele ved at overveje en ener-
girenovering af boligen. Det er en måde at frem-

tidssikre huset og få en månedlig besparelse på 
energiregningen. 

Med en energirenovering kan du bl.a. opnå lavere 
varmeregning, sundere indeklima, bedre kom-
fort uden træk og kulde, moderne løsninger, øget 
salgsværdi og en klimavenlig bolig. 

Læs mere på Energistyrelsens side bedrebolig.dk eller på 
www.husoghaveavisen.dk #energi

Brug hovedet og brug vandet fra oven 
At bruge regnvand til havevanding eller bilvask giver god mening.  
Det er både miljøvenligt og du kan spare på økonomien.

Vandet kommer heldigvis helt naturligt og i stri-
de strømme, når vi åbner vandhanen, hvad enten 
vi tager bad eller vander haven. Men vand er en 
ressource og at bruge (for) meget vand kan blive 
dyrt. F.eks. kan et løbende toilet give en ekstra-
regning på 10.000 kr.   

Brug regnvandet
En billig og lavpraktisk mulighed for at spare 
på vandet er en regnvandstønde. Den opsamler 
regnvand og giver dig gratis forsyning af vand til 
havevanding eller bilvask. 

Prisen på vand
Hvad det koster at få vand fra hanen kan variere i 
landsdele og mellem vandselskaber. 
På www.danva.dk kan du se priserne fordelt i hele 
landet. 

På www.husoghaveavisen.dk #sparpåvandet kan du få tips til 
hvordan du sparer på vandet. 

- kendt for kvalitet siden 1926

Få et sundt indeklima med 
H2Oblock fra Faxe Design.  
Den fjerner lugtgener i løbet  
af få uger og udtørrer kælderen 
permanent.
H2Oblock er et trådløst elektro- 
osmose system, der installeres 
uden gravearbejde og indgreb  
i murværk. H2Oblock fjerner  
opstigende fugt, forhindrer 
dannelse af skimmelsvamp og 
beskytter ejendommen mod fugt. 
En H2Oblock er væsentlig bil- 
ligere end omfangsdræn og  
andre kendte løsninger.

Pris fra  
kr. 26.900.-
Inkl. moms og montage.  
Returret samt 10 års  
funktionsgaranti.

DRØMMER DU OM  
EN TØR KÆLDER?

FØR

Bestil et  

GRATIS 
FUGTTJEK
på www.h2oblock.dk/hu

eller ring for info  
på 49 76 01 10

Kronborg vinkælder udtørret - se reference på www.h2oblock.dk
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GRØN OG GRATIS ENERGI 
med solceller og batteri

HYBRID SOLCELLEANLÆG  
MED BATTERILAGER 
Vi leverer både almindelig og hybrid 
solcelleanlæg, hvor hybridanlægget 
har nogle ekstra fordele:
• Vores hybridanlæg gemmer 

solenergien til natten og 
reducerer dit elkøb yderligere.

• Du får op til 60% bedre totaløkono-
mi i forhold til et alm. solcelleanlæg.

• Bliv næsten selvforsynende 
med din egen grønne strøm 
i sommerhalvåret.

Anelystparken 43B · 8381 Tilst · Tlf. 70 22 70 40 · Webshop: www.vivaenergi.dk
Alle priser er inkl. moms og uden evt. montering. Vi leverer og monterer i hele landet.

Reducer dit klimaaftryk og 
spar 40-70% på elregningen
Elbesparelse 1. år: .....................................................11.021,- kr
Elbesparelse total (30 år): .......................379.726,- kr 
Årligt afkast i 30 år ....................................................................12,2%
 
Ovenstående er beregnet for et 4,3kWp hybridanlæg 
til 86.675 kr (GDS) ved et årsforbrug på 5000kWh 
samt elbil der kører 15.000 km om året og kommer 
hjem til opladning kl. 16.

Med skyhøje elpriser er det i dag en rigtig god forretning at investere i solceller.
Bestil nu for at sikre dig dit anlæg. Og hurtigere levering, hvis du står for montagen.

Tank grøn energi på elbilen
Ved at investere i et solcelleanlæg med batteri, kan du 
køre grønt det meste af sommerhalvåret i din (kom-
mende) elbil. Selvom bilen først 
kommer hjem fx kl. 16, så rækker 
din egen grønne strøm til ca. 2/3 
af din kørsel, set over hele året.

PRISEKSEMPLER:
Her er priseksempler på solcelleanlæg uden 
montage. Vi beregner dit optimale anlæg. 

3 kWp anlæg ................kr. 32.250,-
285Wp solcellepaneler 
Ca. 2900kWh om året.

4,3 kWp m/batteri .........kr. 86.675,-
285Wp solcellepaneler 
Ca. 4300kWh om året 
6,5kWh Lithumbatteri

7,4 kWp m/batteri .......kr. 130.950,-
285Wp solcellepaneler 
Ca. 7400kWh, God til elbil 
7,5kWh Lithumbatteri

Priserne gælder for komplette materialepakker 
med tagmonteringsystem til eternit, betontag-
sten eller stålplader. 
Eventuel montage er ikke inkluderet.

FÅ ET GRATIS SOLCELLETJEK

Bestil et solcelletjek og få 
overblik over hvad solceller kan 
gøre for din elregning og elbil.

TELEFON: 7022 7040 
VIVAENERGI.DK/TJEK

PETER MYGIND
”...et fantastisk 

samarbejde!”

Peter Mygind er godt tilfreds med sit solcelleanlæg fra Viva Energi. Det 
forsyner hans 4. generationers hus & elbil med grøn og gratis energi. 

”Byg selv” 
for hurtigere 

levering

Bestil et solcelletjek, så beregner vi også elbilens 
betydning for dit nye solcelleanlæg.
Læs mere om vores nye solcelleoptimerede billader 
på: vivaenergi.dk/elbil-lader
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Se vores fine anmeldelser på Trustpilot

Solid erfaring Mere end 5000 monterede anlæg

Professionel rådgivning Mulighed for overvågning

Fysisk showroom Egen serviceafdeling Egne montører

klimaenergi.dk

Tybovej 3 • 6040 Egtved
post@klimaenergi.dk • Tlf: 7576 1700

Åbent hverdage kl. 8-16

Din egen ”gratis” og grønne strøm til
husholdning, el-bil, varmepumpe...

KlimaEnergi A/S

Vi har haft troen på solceller som vedvarende og rentabel
energikilde siden branchens spæde start i Danmark.

TILBUD
Kr. 119.990,-

Komplet med standard
montage, tilslutning og

tilmelding

En lille hjælp til klimaet

- Grøn energi hos digSolceller

6,24 kWp Solceller
16 stk. halfcut fullblack solceller (30,7 m2)
Growatt MOD 6000 3 faset inverter
Inkl. montage, tilslutning og tilmelding

TILBUD
Kr. 79.990,-

Komplet med standard
montage, tilslutning og

tilmelding

10,14 kWp Solceller
26 stk. halfcut fullblack solceller (49,9 m2)
Growatt MOD 10.000 3 faset inverter
Inkl. montage, tilslutning og tilmelding
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– siden 2008

Landsdækkende uden kørselstillæg

FØR EFTER

15 ÅRS 
GARANTI
med Nanostone 

serviceaftale

 

Bestil din fliserens inden 
1. november 2021 og få

30% RABAT 

Elitehåndværker 4,8/5

info@nanostone.dk • www.nanostone.dk

Ring 69 13 59 15
alle ugens dage -  hverdage 8-17.30, weekend 10-16

Landsdækkende uden kørselstillæg

FØR EFTER

15 ÅRS 
GARANTI
med Nanostone 

serviceaftale

 

Bestil din fliserens inden 
1. november 2021 og få

30% RABAT 

Elitehåndværker 4,8/5

info@nanostone.dk • www.nanostone.dk

Ring 69 13 59 15
alle ugens dage -  hverdage 8-17.30, weekend 10-16

RING 69 13 58 20
alle ugens dage · hverdage 8 – 17.30 · weekend 9 – 16

25%
RABAT

Vi sidder klar på telefonen, så dine  
fliser kan få den bedste behandling.  
– og glem ikke servicefradraget!

BESTIL NANOSTONE TIL OPGAVEN  
I DAG - OG FÅ DET BEDSTE RESULTAT.  

15 ÅRS
GARANTI

med Nanostone  
serviceaftale

Gør dine fliser klar 
til sensommeren
Sommeren er over os og det er tid til at få  

renset og imprægneret dine fliser. 

Havetips august
Nyd haven i august med både havearbejde 
og dejlige lune aftener der skal nydes, inden 
sommeren er ovre. 

Sommerblomsterne
Er der stadig liv i dine sommerblomster, kan du 
give ny næring med at gøde og afpudse visne 
blomster. Hvis de får lov at udvikle frøbælge, vil 
blomstringen stoppe hurtigt. 

Roser
Efter 1. august bør du ikke give roserne gødning. 
De vil ellers vokse og sætte nye skud til langt ud 
på efteråret, og de kan tage skade, når der kom-
mer frost.

Lavendler
Hvis du klipper dine lavendler lidt tilbage efter 
blomstringen, kan du holder dem tætte og fine. 
Prøv at lave stiklinger af det afklippede ved at 
fjerne de nederste blade og stikke stiklingerne i 
potter/bakker med sandblandet jord. Stil dem et 

lunt sted uden direkte stol. Det er sikrest at vente 
med en kraftigere tilbageskæring af lavendler til 
april, da lavendler ellers kan fryse tilbage i en kold 
vinter. 

Stauder
Man kan normalt begynde at dele stauder og 
plante nyt i haven fra slutningen af august. Hvis 
jorden stadig er tør pga. for lidt vand, bør ny-
plantninger udskydes til dagene er blevet kortere 
og køligere hen i september og du kan mærke at 
jorden er frugtig ned i mindst 20-25 cm dybde. 

Jordbær
Jordbærbedet skal gødes nu, så de kan samle 
kræfter til næste års bærsætning. Hvis du venter 
med at gøde i foråret, får de blot en masse store 
blade og færre bær. Lug mellem planterne og klip 
evt. toppen, så du mindsker risikoen for svamp-
esygdomme. 

Du kan læse mere om august-haven og forskellige tips og 
gøremål på www.husoghaveavisen.dk #haven

Lad græs- 
plænen være
I august er jordtemperaturen højest og er det bed-
ste tidspunkt at anlægge græsplæne.

Er du vendt hjem fra ferie til en vissen og gul 
græsplæne er det bedste råd at lade den være. Den 
skal nok blive grøn igen. Græsplænen er robust, 
og det gule visne græs bliver oftest grønt igen. 

I varme perioder er det bedst ikke at klippe 
græsplænen for kort og ikke for ofte. 

Skal du anlægge ny græsplæne, eller trænger du til at få fyldt 
tomme huller i græsplænen ud, finder du gode råd til en flot 
græsplæne på www.husoghaveavisen.dk #græsplænen. 
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Benniksgaard Hotel HHHH

Ved Flensborg Fjord
Stråtækt slægtsgård fra 1600-tallet:

2 nætter inkl. morgenbuffet og 

2 x 3-retters middag efter kokkens valg. 

Valgfri ankomst t.o.m. 20.12.2022.

  Fast lavpris fra 

1.349,-

  Fast lavpris fra 

1.349,-Søpanorama ved Plön
Romantisk beliggenhed: 

3 nætter inkl. morgenbuffet og 3 x 3-retters 

middag/buffet samt fri afbenyttelse af hotellets robåde.

Ankomst søndage t.o.m. 9.10. samt valgfri 17.10.-18.12.2022.

Althoff Hotel Fürstenhof HHHHH 

5-stjernet feriepalæ
Slotshotel i Celle, Nordtyskland: 

2 nætter inkl. morgenmad 1 x 3-retters middag 

i prisbelønnet italiensk restaurant samt velkomstdrink.

Valgfri ankomst t.o.m. 20.12.2022.

  Fast lavpris fra 

1.949,-
3 nætter fra 2.949,-

Hotel Baltic Stralsund i Nordtyskland Din specialpris

1.499,-
4 nætter 1.949,-

Oplev verdens kulturarv
• 3 overnatninger • 3 x morgenbuffet • 2 x 2-retters middag
• Rabat på oplevelser • Rabat på bryggerirundvisning med ølsmagning
Glæd jer til at bo med en fantastisk beliggenhed midt i hansestaden Stralsund i det historiske landskab ved Mecklen-

burg-Vorpommern, på et komfortabelt hotel med fine og moderne faciliteter og værelser. Beliggenheden bringer jer 

lige ind i centrum af den tyske østersøkysts legendariske stemning, hvor det maritime miljø og den friske havluft går 

hånd i hånd med 800 års historie. Fra hotellets pompøse entré træder I snart ud mod de brostensbelagte gader, som 

fører jer gennem middelalderidyl og arkitektur fra storhedstiden i den gamle bydel, der også er på UNESCOs liste over 

verdenskulturarv. Byens arkitektur afspejler den enorme rigdom, som stammer fra hansetiden, og stemningen er helt unik.

Feriefristelser til dig

Hotel Fährhaus Niederkleveez

Valgfri ankomst 1.10.-19.12.2022 og 2.1.-28.4.2023.

4,1 af 5

 

Slot i naturskønne Sydtyskland
Nyd den afslappende atmosfære på det romantiske slot Prisma Hotel Burg Bollendorf, som ligger skønt ved Moselbifloden Sauers glitrende vand. Her bor I midt i den sydtyske sommeridyl; i den sydlige del af vulkanlandskabet Eifel og i hjertet af det eventyrlige naturområde, som kaldes for Luxembourgs Lille Schweiz med dybe skove med vandløb, sandstensformationer og spektakulære klipper samt dybe kløfter, mystiske huler og en rig flora og fauna – en perfekt destination for dem, som vil vandre og være aktive på sommerferien. 

•  3 nætter inkl. morgenbuffet • 3 x aftenmenu• 20 % rabat på billetter til rutebåde på Mosel og Rhinen

Din specialpris

  2.049,-
Pristillæg 14.7.-15.8., 25.8.-18.9. og 15.-21.12.: 400,-

2 nætter fra 1.399,-
4 nætter fra 2.799,-

Valgfri ankomst t.o.m. 21.9. samt 5.10.-19.12.2022.

Prisma Hotel Burg Bollendorf HHHH i Rheinland-Pfalz

1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 år ½ pris.

2 børn m. rabat

NYHED

1 barn m. rabat

 

Hotel Walpurgishof HHHH i Hahnenklee, Midttyskland

• 3 nætter inkl. morgenbuffet • 1 x 3-retters middag/buffet• 20 % rabat på wellness- og skønhedsbehandlinger• Badekåbe under opholdet
• 10 % rabat på Harzer Schmalspurbahnen

Hygge i Heksenes Harzen

Hotel Walpurgishof er opkaldt efter Harzens største højtid Walpurgisnacht – Valborgsnat – hvor hekse og troldmænd samles om blussende bål, før de flyver til Bloksbjerg i de skumle nattetimer, når april skifter til maj. Men bare rolig, alt ånder fred og idyl, når I tjekker ind på det 4-stjernede hotel, som er en lille luksusrede i bjergbyen Hahnenklee tæt på kejserbyen Goslar (15 km).

Fast lavpris

  1.299,-
Pristillæg kr. 100-350,- på udvalgte ankomster

5 nætter fra 2.299,-

Ankomst mandag, tirsdag, torsdag, fredag og søndag t.o.m. 19.12.2022.

Gæstebedømmelse 4,2 af 5

Værelse med balkon/terrasse

 

Bellavista Terme Resort & Spa HHHH i Montegrotto Terme, Veneto 

Valgfri ankomst t.o.m. 14.12.2022.

• 7 nætter inkl. morgenbuffet • 4 x 3-retters middag med salat

• Fri entre til wellnessafdelingen med sauna og poolområde

• 1 x rundvisning og vinsmagning hos Tenute Tomasella samt 10 % rabat på køb

Klassisk spahotel i Italien
Din specialpris 

  3.699,-
3 nætter 1.699,-

5 nætter 2.749,-
 

Læg hverdagen langt væk i jeres sommerferie, og tjek ind på et spahotel, hvor I kan forvente en duft af ekstravagance 

fra gamle dage. Hotellet er ikke af nyere dato, men det er elegant og stilfuldt med marmorgulve og krystallysekroner, 

som venter bagved glasdørene med messinghåndtag. I befinder jer i den fredfyldte kurby Montegrotto Terme i 

Veneto, som ligger i det yderst naturskønne vulkanbjerglandskab Colli Euganei. 

1 barn 0-3 år gratis.
1 barn 4-12 år ½ pris.

Værelse med aircondition

1 barn 0-6 år gratis.
3 børn 7-12 år ½ pris.

NYHED

3 nætter fra 1.849,-
4 nætter fra 2.449,-
5 nætter fra 2.949,-

2 børn m. rabat

4,2 af 5

Bestil på www.happydays.nu     eller ring 70 20 34 48
Priserne er pr. person i dobbeltværelse med mindre andet er angivet. Børnerabat gælder v. 2 voksne.  Ekspeditionsgebyr kr. 99,-.  Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. 

Brug rejsekoden HUSOGHAVE ved bestilling – så får du op til 200,- 
i rabat pr. person på udvalgte bilferier i hele Europa.

WEEKEND - MINIFERIE - SOMMERFERIE 

Rejseklubben

®

.nu

®

.nu

Rejseklubben

Rejseklubben

®

.nu
Rejser med glæ

de

Rejser med glæ
de

®

.nu

Rejseklubben

Rejseklubben

®

.nu
Rejser med glæ

de

Rejser med glæ
de

®

.nu

Rejseklubben

Re
jser med glæ

de

Gæstebedømmelse 4,3 af 5
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5-stjernet feriepalæ

Bestil på www.happydays.nu     eller ring 70 20 34 48
Priserne er pr. person i dobbeltværelse med mindre andet er angivet. Børnerabat gælder v. 2 voksne.  Ekspeditionsgebyr kr. 99,-.  Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. 

Åbent hverdage kl. 9-17.

Husk rejsekoden: HUSOGHAVE

  

Din specialpris

899,-Toppen af Mols Bjerge
Feriecenter med godt køkken: 2 nætter inkl. morgen-

buffet og 2 x 2-retters middag/buffet. Fri adgang til 

sportshaller, badmintonbaner, boldbaner, naturgolf m.m.

Valgfri ankomst t.o.m. 31.8. samt tors- og fredage 1.9.-9.12.2022.

Hotel La Ferme du Pape HHH i Eguisheim, Frankrig Din specialpris

3.649,-
3 nætter 2.199,-

Den gamle vingård  
i hjertet af Alsace
• 5 overnatninger • 5 x morgenbuffet • 4 x 3-retters middag • 1 x 4-retters gourmetmenu 
• 1 flaske Alsacevin på værelset ved ankomst • Fri aflåst parkering
Jeres alsaciske feriebase har en helt unik beliggenhed kun 11 km fra den berømte vinrute og lige uden for bymuren i den 

gamle middelalderby Equisheim, som er omgivet af vinmarker, så langt øjet rækker. I bor da også lige midt i en guldregn 

af vinproducenter, og med den store, traditionelle vingård Wolfberger som nabo starter det liflige eventyr lige uden for 

døren. Også jeres hotel er en tidligere vingård, hvor I indkvarteres i værelser rundt i de forskellige bygninger, der engang 

var rammerne om en travl produktion. 

Feriefristelser til dig

Hotel Fuglsøcentret på Djursland

Valgfri ankomst frem til 8.11.2022.

Ved Rhinens bred
Rheinhotel Schulz HHHH

Historisk hotel direkte ved flodbredden: 

5 nætter inkl. morgenbuffet og 2 x 3-retters middag,

2 x 4-retters middag samt 20 % rabat på rutebåde.

Ankomst søndag t.o.m. 18.12.2022.

  Fast lavpris 

3.649,-
4,4 af 5

4,3 af 5

 

Park Hotel Oasi i Garda by, Norditalien

Valgfri ankomst t.o.m. 16.10.2022.

• 7 nætter inkl. morgenbuffet 
• 7 x 3-retters middag inkl. salatbuffet
• 3 vinsmagninger og 1 balsamicosmagning samt rabat på køb     hos lokale vingårde

Gardasøens søde liv Din specialpris 

  3.149,-
Pristillæg t.o.m. 16.9.: 1.100,-

3 nætter fra 1.399,-
5 nætter fra 2.349,-

 Midt i byen Garda og kun 1,5 kilometer fra Gardasøen ligger Park Hotel Oasi; et skønt hotel med et stort poolområde omgivet af palmer og oliventræer, liggestole og snackbar, hvor det er oplagt at nyde solen og det søde, italienske liv i et af landets mest populære ferieområder. Men I har også mange spændende udflugtsmuligheder fra hotellet. Garda centrum
er i sig selv meget seværdig med restauranter, cafeer og hyggelige butikker. 

2 børn 0-5 år gratis.
2 børn 6-11 år ½ pris.
Maks. 2 børn pr. vær.

Værelse med balkon/terrasse og aircondition

 

Kleinhuis Hotel Mellingburger Schleuse HHHH ved floden Alster, Hamburg

• 4 nætter inkl. morgenbuffet • 2 x 2-retters middag/buffet

• 1 x 4-retters middag/buffet

Stråtækt i Nordtyskland

Lige der, hvor floden Alster næsten slår en knude på sig selv, 

ligger det 4-stjernede, stråtækte bindingsværkshotel som en lille oase 

midt i naturreservatet Alstertal. Takket være beliggenheden så tæt på 

vandet, kan man være heldig at se både mægtige havørne og små, blågrønne isfugle, og sommeren igennem 

blomstrer orkideerne på engene. Det er en fantastisk feriebase at trække sig tilbage til efter udflugterne til 

Hamburgs storbypuls (16 km).

Din specialpris

  2.599,-
Pristillæg 1.7.-31.10. og 1.-30.12.: 250,-

2 nætter fra 1.249,-
3 nætter fra 1.949,-

Valgfri ankomst 1.7.-27.12.2022.

NYHED Gæstebedømmelse 4,4 af 5

 

Slotseventyr i Tyrol

Øst for den tyrolske by Reutte (3,5 km) rejser det mægtige, og i middelalderen uindtagelige fæst-ningskompleks, sig. I dag er stedet en sommerdrøm for den eventyrlystne familie og alle andre, som ønsker en unik ferieoplevelse. Her har I direkte adgang til alle turistattraktionerne, som ligger ved Burgenwelt Ehrenberg – og det omfatter både historiske slots- og borgruiner, panoramabjerget Schlosskopf, bjerg-
banen Ehrenberg Liner og verdens næstlængste ganghængebro.

•  7 nætter inkl. morgenbuffet 
• 7 x 3-retters middag/buffet
• 1 x entré til hængebroen Highline 179 og    bjergbanen Ehrenberg Liner (værdi EUR 15,-)• Turistkortet Aktiv Card, som bl.a. giver fri entré til museet på Burgenwelt    Ehrenberg og til friluftsbadet Weissenbach samt gratis ture med lokalbus

Din specialpris

  4.449,-
Pristillæg 3.7.-3.9.: 450,-Juniorsuite deluxe mod tillæg

3 nætter fra 2.249,-
4 nætter fra 2.349,-

Ankomst søndage t.o.m. 30.10.2022.

Burgenwelt Ehrenberg Hotel-Gasthof Klause HHH i Østrig

2 børn 0-5 år gratis.
2 børn 6-15 år ½ pris.
Maks. 2 børn pr. vær.

NYHED

2 børn m. rabat

Comwell Sorø HHHH 

Weekend med vinmenu
Miniferie på Sjælland inkl: 

2 nætter inkl. morgenbuffet og 1 x 2-retters middag og  

1 x 3-retters middag inkl. vinmenu på Restaurant Solaris

Valgfri ankomst frem til 5.8. samt man-fredag 8.8.-29.12.2022.

Fast lavpris

1.849,-

2 børn m. rabat

Gæstebedømmelse 4 af 5Værelse med aircondition

1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 år ½ pris.

4,1 af 5
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Du afleverer det, der skal lakeres hos Dib

garagen med flot lakering af motorcykel, cy

set af producentens farvevalg. Du 

brugsværdien. Derfor vælger flere 
og flere at beholde i stedet for at 



Du afleverer det, der skal lakeres hos Dib

garagen med flot lakering af motorcykel, cy

set af producentens farvevalg. Du 

brugsværdien. Derfor vælger flere 
og flere at beholde i stedet for at 

 H.J. Holstvej 32 · 2610 Rødovre
Tlf. 36 70 71 23 · dib@dibberndesign.dk

Sprøjtelakering 
i alverdens farver
Giv dit hjem nyt liv med en gang lak.

FORESTIL DIG MULIGHEDERNE … 
Gå en tur i din bolig og forestil dig, 
hvor meget farver kan forvandle 
tingene. Moden og din personlige 
smag ændrer sig med tiden, men hvis 
køkkenet og det andet inventar er 
funktionelt, er det synd og skam bare 
at skifte ud. Behold den gode kvalitet 
og se alt med nye øjne.

SÅDAN GØR DU, TRIN FOR TRIN 
Gå til en start ind på dibberndesign.
dk og bed om et tilbud. Beskriv opga-
ven, og send gerne et par fotos med, 
så fagfolkene kan vurdere omfanget.
Du afleverer det, der skal lakeres hos 
Dibbern. Det er også en mulighed 
for at få emnerne afhentet hos dig, 
hvis du ønsker det. Dibbern afvasker, 

sliber, grundlakerer, mellem tørrer og 
slutter af med 2-3 gange toplakering 
i den ønskede farve.

HVAD KAN DU FÅ LAKERET?
• Døre – alle typer
• Køkken og skabslåger
• Reoler og alle indendørsmøbler
• Borde og stole
• Lamper og lign.
• Ja, alt kan lakeres.

Køkken, bad, garderobe og stuer kan 
fornys med farver, og Dibbern kan 
også hjælpe i garagen med flot lake-
ring af motorcykel, cykel og alufælge 
mv. Du kan glæde dig over smukkere 
ting i hverdagen og se frem til en 
god pris ved gensalg.

Bent Dibbern har i over 30 år været 
førende inden for sprøjtelakering. 
Han står personligt for kvalitetssikring 
og for kontrol af ordren, før arbejdet 
går i gang.

Du afleverer det, der skal lakeres hos Dib

garagen med flot lakering af motorcykel, cy

set af producentens farvevalg. Du 

brugsværdien. Derfor vælger flere 
og flere at beholde i stedet for at 



DET ER BILLIGERE
En professionel sprøjtelakering af dine 
køkkenlåger, døre, inventar, reoler, stole, 
borde og lamper får dem til at fremstå 
som nye, men det er typisk billigere end at 
købe nyt. I stedet for en stor udskrivning, 
investerer du i de ting, du har og oplever 
fornøjelsen ved at få noget nyt, uden at 
store regninger giver skår i glæden.

DET GIVER FRIHED
Du vælger selv de farver, dine ting skal 
lakeres i. Du kan vælge en personlig far-
vetone og er ikke begrænset af producen-
tens farvevalg. Du kan samtidig afpasse 
farverne efter sæsonen, efter din nye 
boligstil og efter dine nye anskaffelser, der 
er kommet i boligen siden sidst.

DET ER SMUKT
Dibberns sprøjtelakering udmærker sig 
ved en ekstra kraftig lagtykkelse, der giver 
en unik dybde i farverne og en enestående 
holdbarhed. Du plejer din investering og 
øger brugsværdien. Derfor vælger flere og 
flere at beholde i stedet for at smide ud.

3 GODE GRUNDE TIL 
AT LAKERE I STEDET 
FOR AT KØBE NYT

LÆS MERE OG KOM GODT FRA START PÅ www.dibberndesign.dk

Professionel

Produktlinje 1
Produktlinje 2
Undertekst 1
Undertekst 2

Pr. 100 g

00
Ta´ 300 g 00

ordrup slaGteren
O r d ru p v e j  6 2  B  •  T l f.  3 9  6 3  6 0  2 7

GRILL TILBUD
hos Ordup Slagteren

Grill menu
4 slags kød:
Oksekød 
Kyllingebryst 
Pølser 
Grillben
Laks 

Tilbehør:
Flødekarto� er 
2 slags salater 
Hummus 
Tzatziki 
Brød 
Dressing 
Min 40 personer inkl grill 

 Pr. person 169.-
Produktlinje 1
Produktlinje 2
Undertekst 1
Undertekst 2

Pr. 100 g

00
Ta´ 300 g 00

ordrup slaGteren
O r d ru p v e j  6 2  B  •  T l f.  3 9  6 3  6 0  2 7

Pattegris
med 4 slags pølser, � ødekarto� er, 
tzatziki, hummus, 2 slags salater, 
brød, smør og dressing 
min 40 personer inkl grill 

 Pr. person 149.-
Hel pattegris
udbenet og krydret lige til at stege
Min 40 personer inkl grill

 Pr. person 69.-Grillmand  1800.-
Bestil allerede nu

Få nyt køkken
uden at skifte låger

Har du et ældre køkken med en indretning der 

fungerer, behøver du slet ikke bruge en formue 

på et nyt køkken med lange leveringstider, byg-

gerod og tit med ekstra uforudsete omkostninger. 

Med en topprofessionel sprøjtelakering af låger og 

fronter vil dit køkken fremstår nærmest som helt 

nyt, i hvilken som helst farve du ønsker. 

Nyt liv til boligen
Dibbern Color Design har mere end 40 års erfa-

ring med professionel sprøjtelakering, og her kan 

det meste inventar sprøjtelakeres og få nyt liv. Re-

sultatet er en flot og glat overflade lakeret med op 

til 2-3 gange mere maling end på fabrikslakeret 

emner og uden tydelige penselstrøg, som der oft-

est kommer når man maler selv. 

Enestående holdbarhed
Dibberns sprøjtelakering udmærker sig ved en ek-

stra kraftig lagtykkelse, der giver en unik dybde 

i farverne og en enestående holdbarhed. Dibbern 

gør det muligt at sprøjtelakere eksempelvis front-

er, reoler, døre, borde, stole, lamper, ja, alt interiør 

kan sprøjtelakeres tillige med cykler og autofælge, 

og mange andre metal og plastdele, så det fremstår 

med en flot, glat og holdbar overflade. 

Dibbern levere til alle private kunder, virksom-

heder, boligselskaber, kommuner mv. alle er 

velkommen. 

Du kan se mere på www.dibberndesign.dk eller få yderligere 

oplysninger på tlf. 36 70 71 23.

Et gammelt brunt køkken har fået nyt liv med 

flotte hvide fronter. 

Trænger køkkenet til en opgradering, men tiden og pengene er ikke til det lige nu, så bør du overveje at få køkkenet sprøjtelakeret. 
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Kæmpe udvalg i fyrtræs-
lister og hvidmalede 
lister til dit byggeprojekt
på lager

Køb og bestil i
vores velassorterede
webshop på
kbhlistefabrik.dk

Hurtig levering
- Vi leverer over hele

Danmark, enkelte
småøer dog kun til 
færgekaj

• Bundstykker/Karmtræ
• Fejelister
• Forkantlister
• Glaslister
• Halvstaflister
• Håndløbere
• Hjørnelister
• Hulkehllister
• Indfatninger/Gerigter
• Karmtræ
• Kvartstaflister
• Rundstokke
• Saunalister
• Skurelister
• Skyggelister

INDFATNINGER FODPANELER

Københavns 
Listefabrik

Åbningstider for Butik og Showroom: 
Se aktuelle åbningstider på www.kbhlistefabrik.dk
Rosenkæret 18, 2860 Søborg · Telefon: +45 3927 6090 

Arbony

Vi er også specialister i 
renoveringsgulvplanker i fyr.

Kæmpe udvalg på lager

Alt i trægulve
Eg plank 

Eg sildeben
og meget 
mere ...

Vi er også specialister i 
renoveringsgulvplanker i fyr.

Kæmpe udvalg på lager

KÆMPE UDVALG I VÆGLISTER, 
FODPANELER, INDFATNINGER OG TRÆGULVE

PÅ LAGER I SØBORG

Besøg vores 

butik og

webshop

Egegulve på lager:

Plankegulve op til 

400-500 cm’s længde

-også massiv sildeben
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STIL 100 fra kr. 19.000

STIL 700 fra kr. 26.600

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00
adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk

,-

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

FØR

Hvis køkkenet fungerer, er der ingen grund til at smide det ud. Skift i stedet for
facaden ud. Med nye låger, skuffer og bordplade får du næsten et helt nyt køkken
på kun én dag og for halvdelen af prisen i forhold til et helt nyt køkken.

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og uforpligtende konsulentbesøg. 
Se vores store udvalg på www.nygammelt.dk

NYGAMMELT KØKKEN FEJRER 34-ÅRS FØDSELSDAG MED EKSTRA GODE

FØDSELSDAGSTILBUD
Hvis køkkenet fungerer, er der ingen grund til at smide det ud. Skift i stedet for facaden ud. 

Med nye låger, skuffer og bordplade får du (næsten) et helt nyt køkken på kun én dag
og for halvdelen af prisen i forhold til et helt nyt køkken. 

showroomets åbningstider: man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00 - 13.00
adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 28 79 16 14 - www.nygammelt.dk

MERE END
34 ÅRS

ERFARING

FØDSELSDAGSTILBUDFØDSELSDAGSTILBUDFØDSELSDAGSTILBUDFØDSELSDAGSTILBUD

EF
TE

R

FØ
R

SPAR 10% på alle låger og SPAR 34% på alle greb

GÆLDER 
AUGUST 

2019

Med nye låger, skuffer og bordplade får du (næsten) et helt nyt køkken på kun én dag

EF
TE

R

NYGAMMELT KØKKEN FEJRER 37-ÅRS FØDSELSDAG MED EKSTRA GODE

FØDSELSDAGSTILBUD
Hvis køkkenet fungerer, er der ingen grund til at smide det ud. Skift i stedet for facaden ud. 

Med nye låger, skuff er og bordplade får du (næsten) et helt nyt køkken på kun én dag 
og for halvdelen af prisen i forhold til et helt nyt køkken.

Showroomets åbningstider: man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00
Adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk

MERE END
37 ÅRS

ERFARING

GÆLDER 
HELE 

AUGUST 
2022

EF
TE

R

FØ
R

SPAR 36%på alle vores lækre mikrolaminatlåger

37%

Brug resterne og undgå madspild
Der er mange penge at spare i husholdningsbudgettet hvis madvanerne får lidt ekstra opmærksomhed.  
En dansk husstand på fire personer smider i gennemsnit næsten 60 kilo mad ud om året. 

En stor del af vores forbrug går til mad. Alligevel 
smider vi i Danmark mad ud for næsten 16 mia. 
kr. om året. Der er altså mange penge at spare, 
hvis vi kigger lidt nærmere på vores madvaner. 
Det simple råd er at reducere madspild, både af 
økonomiske og miljømæssige hensyn. 

Det behøver ikke være besværligt at reducere madspild. På 
www.husoghaveavisen.dk #madspild har vi samlet gode råd 
og opskrifter til at reducere madspild. Der er flere gode tips til 
at få brugt resterne og dermed spare penge.
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NYHED! SISAL SENIOR

GARDINER: 

SE  VORES STORE UDVALG I FORRETNINGEN I LYNGBY

SUPER BOUCLEERHVERVSAFD. TILBYDERDANSK SUPER BERBERABSOLUT LUXUS

PRIS-
GARANTI

Med lav luv, godkendt til overalt
i boligen. Findes i 8 glade farver.
Bredde 400-500 cm.
Norm. butikspris: 248.-.
Vor normalpris 198,-

Pris nu pr. kvm. 
med totalservice
og prisgaranti - Pålagt 148

ved min. 20 m2

PRIS-
GARANTI

DANSK SUPER ULDBERBER
Væg-væg tæppe med vel nok den største slidstyrke.
Smukt og miljøvenligt gulvtæppe som vil pryde 
ethvert gulv. Farve: Natur. Bredde 400 cm
Norm. butikspris: 378.-
Vor normalpris 328,-

100% ren ny uld, woolmark,
1200 g luv.
Findes lys, natur.
Bredde 400 cm.
Førpris: 278.-.298 258

ved min. 20 m2

ved min. 20 m2

PRIS-
GARANTI

Erhvervstæpper med 5 års slidgaranti.
Super kvalitet.
Finde i 10 gode farver.
400-500 cm bred.
Vejl. udsalgspris: 198,00
Vor normalpris: 168,00

Pris nu pr. kvm. 
med totalservice
og prisgaranti - pålagt

Pris nu pr. kvm. 
med totalservice
og prisgaranti - pålagt

98
Afhentet

AULIN DECO • AULIN.DK
HJORTEKÆRSVEJ 155 • 2800 LYNGBY • MAN-TOR. 10-17.30 • FRE-LØR 10.00 - 14.00

BERBER 100% REN ULD
Dansk uldkvalitet i topklasse.
Woolmarket mærket og et 
meget elegant væg-til-væg 
tæppe. 

Tæppebussen kører 
mellem kl. 8-20 i dit 

lokalområde hver dag, 
aften og weekend.

Ring og vi kommer og fremviser 
vores store kollektion af danske og 

udenlandske kvaliteter. 
Vi kører over hele Sjælland - dag, 

aften og weekend.

Gratis måltagning 
er en selvfølge. 298,-

400-500 cm bred
Pålagt Pr. m2

Når kun det bedste
er godt nok.
Super kvalitet.

5 års gar. mod pletter ell. ny tæppe gratis. 
Dansk kvl.tæppe. Tåler slid (Opholdsrum).
Findes i farverne grå,
lys beige, beiges og lyng.
Br. 400-500 cm.
Norm. butikspris: 248.-.
Vor normalpris 198,-Flere gode 

farver

Pålagt

Pris nu pr. kvm. 
med totalservice
og prisgaranti -Pålagt

Pr. m2498 128
PRIS-

GARANTI

ved min. 20 m2ved min. 20 m2 ved min. 20 m2

ALT I
Solafskærmning

Lamelgardiner

Plisségardiner
Rullegardiner

linie Design • Designers Guild • HC Tæpper • Kilroy  
Christian Lacroix • Tapeter • Gardinstof  • Møbelstof

UDSALGUDSALG UDSALGUDSALG60%
Ved køb af min. 20 m2

SPAR OP TIL

PRIS-
GARANTI

Sælges 
nu for

VI HAR DANMARKS STØRSTE UDVALG I LØSE TÆPPER

ALT FRA KENDTE DESIGNERE

Hos Aulin Deco 
fi nder du et spændende 

udvalg i gardiner. 

Sammen fi nder vi den 
løsning, der passer til 

netop din bolig.

Findinspiration påAulin.dk

FABER, JAB, KOBE, CHIVASSO, VILLA NOVA,
DESIGNER GUILD OG MANGE FLERE

VI SKRÆDDERSYR DINE NYE 
GARDINER/TÆPPER  I DIT ØNSKEDE MÅL

SE VORES STORE UDVALG 
 PÅ AULIN.DK

Nordsjælland
45 800 300

Storkøbenhavn
36 72 36 00
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Solrød Center 42 
2680 Solrød Strand 

Tlf. 56 14 55 33

Holmbladsgade 52 
2300 København S. 

Tlf. 33 32 55 01 

Østerbrogade 95 
2100 København Ø.   

Tlf. 33 32 55 72   
Hj. Af Østerbrogade og Jagtvej

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 9.30-18.00

Lørdag kl. 10.00-15.00 (Solrød kl. 9-15)

UDSALG 
Lux elevations seng
Dansk luxus elevationsseng, med latex svanemærket top madras
3 hårdheder, 12 farver. inc. runde stålben. excl. gavl.
  80/  90 x 200 cm. Før 37,792,-  Nu 19.998,-
105/120 x 200 cm. Før 26,595,-  NU 12.995,-
140 x 200 cm.        Før 28,495,-  Nu 13.698,-
180 x 210 cm.        Før 37,792,-  Nu, 19.998,-

Spar 30% på 
Tempur Elite madras 

90 x 200 cm. fejl. 16,999,- NU 11.899,-

Sov Bedre Kontinental seng 
Komplet med latex top og stålben. Excl. gavl.
140 x 200 cm. før 19,999,-  NU 7999,-
160/180 x 200 cm før 22799,- NU 8,999,-

Dunlopillo Elevationsseng
komplet inc. Cool original topmadras
og stålben. Excl. gavl.
vælg mellem 3 hårdheder, og 6 farver.
120/140 x 200 cm. Før 36.571,- Nu 21.985,-
160/180 x 200 cm. Før 46510,- Nu 27.828,-

Jensen Ambassadør elevationsseng
160/180 x 200 komplet. inc. Temsmart topmadras, og runde stålben. 
Excl. gavl. vælg mellem 3 hårdheder og 6 farver.
Før 49.406,- NU 30.998,-  
105 x 210 cm, før 31.112,- Nu 19335,-

Naturlige  
materialer ÅndbarAllergivenligSyv

komfortzoner Fleksibel Års
garanti

Oplev den unikke komfort, som kun en 
Dunlopillo kontinentalseng kan give dig 
med dens 7 komfortzoner og 16 cm 
naturlatex-kerne. Du vil opleve en fornyet 
energi og velvære.

SPAR 
40%
På udvalgte Dunlopillo senge

GRATIS
VALGFRI BEN
Ved køb af din nye Dunlopillo seng+

Passion kontineltal

NU 25.198,-
Før 41.997,- 
Pris ekskl. gavl og tilbehør

SPAR
16.799,-

SPAr OP
TiL 47%UDSALG SPAR OP
TIL 60%

Sov Bedre kontinental seng
Komplet med latex top og stålben. Excl. gavl.
140x200 cm          Vejl. 22.999.- Nu: 8.999.-
160/180x200 cm Vejl. 24.999.- Nu: 9.999.-

Lux elevations seng
Dansk luxus elevationsseng, med latex svanemærket top
madras 3 hårdheder, 12 farver. inkl. runde stålben. excl. gavl.
80/ 90 x 200 cm. Vejl. 19.498,- Nu 9.749,-
105 x 210 cm. Vejl. 26.147,- NU 12.995,-
120 x 200 cm.        Vejl. 28.298,- Nu 14.148,-
140 x 200 cm.        Vejl. 30.197,- Nu 15.098,-
160/180 x 200 cm. (180x210) Før 38.994,- Nu 19.498,-

Tempur Fusion Kontinental 
Inkl. Original eller Sensation top og ben
Ekskl. Gavl 3.379,-
14/160/180x200 cm  Vejl. 37.999.-  Nu: 22.799.-
180x210 cm -  Vejl. 39.999.-  Nu: 23.999.-

Jensen Ambassadør dream elevationsløsning
Inkl. SoftlineIII latex topmadras og stål ben
Ekskl. Gavl (3.370.-)
105x220 cm         Vejl. 29.752.-  Nu: 17.944.-
120x200 cm          Vejl. 33.262.-  Nu: 20.079.-
160/180x200 cm   Vejl. 47.786.-  Nu: 28.833.-

Dunlopillo Pure elevationssenge
Inkl. Original latex topmadras og stål ben. Ekskl. Gavl (3.239.-)
   120x200 cm     Vejl. 33.724.-  Nu: 18.548.-
   140x200 cm      Vejl. 35.576.-  Nu: 19.511.-
160/180x200 cm  Vejl. 44.714.-  Nu: 26.592.-

SPAR
45%

Spar 30%
Tempur Elite madras 

90 x 200 cm. Vejl. 16.999,- Nu: 11.899,-

Dunlopillo Pure white 16 cm
70/80/85/90 cm Vejl. 9.714.- Nu: 5.828.-
85x190 cm Vejl. 9.714.- Nu: 5.828.-
90x210 cm Vejl. 10.580.- Nu: 6.348.-
120/140 cm Vejl. 19.278.- Nu: 14.478.-
160/180x200 cm Vejl. 19.433.- Nu: 11.659.-

Dunlopillo Original topmadras
70/80/85/90 cm Vejl. 4.635.- Nu: 2.781.-
85x190 cm Vejl. 4.635.- Nu: 2.781.-
90x210 cm Vejl.: 5.058.- Nu: 3.303-
120/140 cm Vejl. 6.913.- Nu: 4.148.-

 GRATIS LEVERING     •     BETALT OVER OP TIL 30 MDR. RENTE OG GEBYRFRIT     •     PRISGARANTI 

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 9.30-18.00

Lørdag kl. 10.00-15.00 (Solrød kl. 9-15)

Solrød Center 42
2680 Solrød Strand

Tlf. 56 14 55 33

Holmbladsgade 52
2300 København S.

Tlf. 33 32 55 01

Østerbrogade 95 2100 København Ø.   
Tlf. 33 32 55 72   

Hj. Af Østerbrogade og Jagtvej

SPAR
60%

SPAR
40%

Rentefrit
over 30 mdr.

ÅP O%
799,-

Rentefrit
over 30 mdr.

ÅP O%
961,-
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Tlf. 719 917 00 (kl. 8.00-18.00) • info@titanlaase.dk

www.titanlaase.dk Certi� ceret og forsikringsgodkendt låsesmed

LIGE NU 20% RABAT 
på alle sikkerhedslåse

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 a� åseligt
greb?

4. Er dine lavtliggende vinduer for-
svarligt a� åst 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

Hvis DU var en nøgle
hvilken nøgle er DU så
og hvilken nøgle 
vil DU gerne være?

Ruko 500 Ruko 600

Ruko 1200 Scanlock HS 
Kopibeskyttet 
nøgle   

EVVA EPS
Kopibeskyttet 

nøgle   

EVVA 4KS
Kopibeskyttet 
nøgle

GRATISGRATIS
SIKKERHEDSTJEK
Ring nu 719 917 00

Sikkerhedsniveau 1

Prisniveau 4

Slidstyrke 10

Sikkerhedsniveau 3

Prisniveau 3

Slidstyrke 7

Sikkerhedsniveau 5

Prisniveau 2

Slidstyrke 3

Sikkerhedsniveau 6

Prisniveau 5

Slidstyrke 7

Sikkerhedsniveau 6

Prisniveau 5

Slidstyrke 7

Sikkerhedsniveau 8

Prisniveau 7

Slidstyrke 8

!BØR UDSKIFTES 

OMGÅENDE !BØR
UDSKIFTES

Er dine låse sikre?
Vi gennemgå dine låse og viser dig hvordan 

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

www.titanlaase.dk Certi� ceret og forsikringsgodkendt låsesmed

LIGE NU 20% RABAT 
på alle sikkerhedslåse

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 a� åseligt 
greb?

4. Er dine lavtliggende vinduer for-
svarligt a� åst 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

Hvis DU var en nøgle
hvilken nøgle er DU så
og hvilken nøgle 
vil DU gerne være?

Ruko 500 Ruko 600 Ruko 1200

Scanlock HS 
Kopibeskyttet 
nøgle   

EVVA EPS
Kopibeskyttet 
nøgle   

EVVA 4KS
Kopibeskyttet 
nøgle

ASSA 
PULSE
Digital nøgle

iLOQ
Digital nøgle
iLOQ

Ruko Garant 
Plus & DP                           
Kopibeskyttet 
nøgle                                 

GRATISGRATIS
SIKKERHEDSTJEK
Ring nu 719 917 00

Sikkerhedsniveau 1

Prisniveau 4

Slidstyrke 10

Sikkerhedsniveau 3

Prisniveau 3

Slidstyrke 7

Sikkerhedsniveau 5

Prisniveau 2

Slidstyrke 3

Sikkerhedsniveau 6

Prisniveau 5

Slidstyrke 6

Sikkerhedsniveau 6

Prisniveau 5

Slidstyrke 7

Sikkerhedsniveau 6

Prisniveau 5

Slidstyrke 7

Sikkerhedsniveau 8

Prisniveau 7

Slidstyrke 8

Sikkerhedsniveau 10

Prisniveau 10

Slidstyrke 8

Sikkerhedsniveau 10

Prisniveau 8

Slidstyrke 10

!BØR UDSKIFTES 

OMGÅENDE !BØR
UDSKIFTES

Er dine låse sikre?
Vi gennemgå dine låse og viser dig hvordan 

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

www.titanlaase.dk Certi� ceret og forsikringsgodkendt låsesmed

LIGE NU 20% RABAT 
på alle sikkerhedslåse

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 a� åseligt 
greb?

4. Er dine lavtliggende vinduer for-
svarligt a� åst 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

Hvis DU var en nøgle
hvilken nøgle er DU så
og hvilken nøgle 
vil DU gerne være?

Ruko 500 Ruko 600 Ruko 1200

Scanlock HS 
Kopibeskyttet 
nøgle   

EVVA EPS
Kopibeskyttet 
nøgle   

EVVA 4KS
Kopibeskyttet 
nøgle

ASSA 
PULSE
Digital nøgle

iLOQ
Digital nøgle
iLOQ

Ruko Garant 
Plus & DP                           
Kopibeskyttet 
nøgle                                 

GRATISGRATIS
SIKKERHEDSTJEK
Ring nu 719 917 00

Sikkerhedsniveau 1

Prisniveau 4

Slidstyrke 10

Sikkerhedsniveau 3

Prisniveau 3

Slidstyrke 7

Sikkerhedsniveau 5

Prisniveau 2

Slidstyrke 3

Sikkerhedsniveau 6

Prisniveau 5

Slidstyrke 6

Sikkerhedsniveau 6

Prisniveau 5

Slidstyrke 7

Sikkerhedsniveau 6

Prisniveau 5

Slidstyrke 7

Sikkerhedsniveau 8

Prisniveau 7

Slidstyrke 8

Sikkerhedsniveau 10

Prisniveau 10

Slidstyrke 8

Sikkerhedsniveau 10

Prisniveau 8

Slidstyrke 10

!BØR UDSKIFTES 

OMGÅENDE !BØR
UDSKIFTES

Er dine låse sikre?
Vi gennemgå dine låse og viser dig hvordan 

2.995,-

Intelligent smartlås

bla bla bla

Intelligent Smartlås  
fra ZAFE

Smartlåsen til hoveddøre 
kan åbnes med fingeraf-
tryk, brik, PIN-kode eller via 
bluetooth i app’en. Der kan 
oprettes engangs PIN-koder 
på få sekunder. Kan registre-
re helt op til 200 fingeraftryk 
og 150 PIN-koder.
Pris kun 2.995 kr.
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RoofTG Nordic A/S
Løvevej 14  ·  DK-7700 Thisted

Tel. +45 70 20 99 01

info@decra.dk  ·  decra.dk

CLASSIC

ÅRS GARANTI

ELEGANCE

ÅRS GARANTI

Pris pr. plade 102,50  - ( 210,55 pr. m2 )

Pris pr. plade 108,75 - ( 231,65 pr. m2 )

Decra kan KUN
bestilles gennem 
trælast & bygge-
markeder

Beregn mængde og 
lav en tagsimulering 
på decra.dk

ORIGINAL PRODUCENT AF 
DECRA STÅLPLADER SIDEN 1957

Pris pr. plade 111,25 - (236,95 pr. m2)

Pris pr. plade 122,30 - (260,50 pr. m2)
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Jeg vidste ikke, at jeg var haveinteresseret
Vi kender Claus Dalby og hans vidunderlige have fra både tv-programmer og hans godt 30 bøger om blomster og haveindretning. Selv opdagede han sin store haveinteresse ved et tilfælde. 

Et besøg hos kunstneren Anne Just i 1996 skulle 
vise sig at blive livsændrende for Claus Dalby. I 
sin egenskab af forlægger var han altid på udkig 
efter nye forfattere. Han havde hørt om Anne 
Justs have i Nordjylland, og efter besøget var 
Claus Dalby fuldstændig bjergtaget af stedet. Fra 
den dag var han havemenneske. 
Indretning, farvesammensætninger og design 
har altid haft Claus Dalbys store interesse. Også 
i en helt ung alder. 
”Jeg var jo et mærkeligt barn, der allerede som 
10-årig gik på Den Permanente, i Illums Bolig-
hus og Panduro Hobby. For 25 år siden blev min 

interesse for farver og indretning ført ud i haven. 
Så brød det jo ud i lys luge. Jeg har altid interes-
seret mig for design, og så har jeg efterfølgende 
ført det uden for.” 

Det blev min egen stil
Claus Dalbys 4000 kvm store have består af om-
kring 15 rum. Til at starte med kom inspiratio-
nen fra bl.a. rejser til England og Holland, senere 
også internettet og sociale medier. Claus Dalby er 
i dag selv aktiv på bl.a. instagram, hvor han har 
over 460.000 følgere. 
”Det, der er vigtigt for mig i haven, er designet. 

Det at skabe rum, sammensætning af planter, 
siddepladser, belægninger osv. Det er lidt lige-
som at bygge et hus. Man bygger huset, før man 
kan møblere det. Det er noget, jeg har arbejdet 
rigtig meget med. Hen over årene er inspiratio-
nen udviklet til at blive min egen stil. Og det 
med at inspirere andre, det har jeg altid godt 
kunne lide.” 

Biodiversitet som sidegevinst
Da Claus Dalby overtog huset, bestod den store 
grund primært af en græsplæne. Det var i Claus 
Dalbys øjne som et helt blankt lærred, der med 
stort engagement skulle indrettes. I dag er der in-
gen plæne tilbage, men et overflødighedshorn af 
inspiration til have- og blomsterelskere. 
”Der er mange, der har sagt, at jeg var forudse-
ende ved at fjerne græsplænen. Jeg vil selvfølgelig 
gerne have et rigt dyreliv i haven, og det får man 
ved at have mange blomster. Men dengang jeg 
begyndte, og senere helt droppede græsplænen, 
der tænkte jeg nok ikke så meget på biodiversitet. 
I dag kan jeg se, at det er en stor sidegevinst. Det 
er jo interessant, at hvis man for bare få år siden  
hørte på en planteskole, at en plante tiltrak bier, 
så var der mange, der sagde nej tak. I dag er det 
blevet et plusord.” 

Krukkekøkkenhaven som begreb
”I forbindelse med corona-pandemien er der kom-
met mange flere havemennesker. Ikke bare her-
hjemme, men også globalt. Pludselig kunne folk 
ikke rejse ud, og så ville de gøre lidt mere ved ha-
ven. Og nu ser jeg en spirende interesse for blandt 

andet at dyrke køkkenhaven i krukker. Min sene-
ste bog hedder Krukkekøkkenhaven, og den læg-
ger op til, at man sagtens kan dyrke i byen, på en 
altan eller bare, hvor der er ganske lidt plads. Min 
næste bog, der udkommer til foråret, handler om 
dahliaer – eller georginer, som vi siger i Danmark. 
Det er også med dyrkning i krukker. Det er inte-
ressant at se sådan en gammel ”mormor-plante” 
komme til ære og værdighed igen.” 

Du kan se mere om Claus Dalbys have og besøge hans web-
shop på www.clausdalby.dk
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Særligt rygere og personer der har arbejdet 
i forurenet lu� , eller bor i storbyen kan have 
svært ved at få vejret. At have problemer med 
lu� vejene kan skyldes mange ting. Vi ved 
at 40 – 50 % af alle rygere har problemer med 
lu� vejene. Når lungekapaciteten når ned 
omkring 50 – 30 %, bliver åndenød et problem i 
hverdagen. Så hvis du gerne vil kunne gå ture 
og leve et liv, hvor du er ua� ængig af andres 
hjælp, er det vigtigt at du passer godt på dine 
lunger.

Deep Breath til dine lunger
Deep Breath™ er et helt nyt kosttilskud 
baseret på naturlige ingredienser som sort 
kommen og sort peber, som hjælper med at 
holde lu� vejne åbne. Indholdssto� erne når 
lungevævet allerede i løbet af få timer. Sort
kommen og sort peber, hjælper så lu� vejene 
holdes åbne. Samtidig hjælper de med at 
afslappe bronkierne og bekæmpe hoste, samt 
renser lu� vejene for slim. Bronkierne er de 
rør, der forbinder lu� røret til lungerne. De 
sørger for ilt til kroppen, og derfor er det 
vigtigt at holde dem sunde og i form.

Åbne luftveje
Dine lu� veje holdes åbne af et � eksibelt og 
kollagenrigt bindevæv, kaldet brusk. På den 
måde kan dine lunger slippe af med “gammel 
lu� ”, hvor ilten er opbrugt, og få plads til ny 
frisk lu�  med masser af ilt. 

Aktiv langt op i alderen
Deep Breath indeholder også C-vitamin, som 
bidrager til normal dannelse af kollagen, der 
har betydning for normalt fungerende brusk. 

Få luft til et langt liv
Hvis du gerne vil blive ved med at holde dig 
aktiv langt op i alderen, så er Deep Breath et 
rigtig godt tilskud. Tag 2 tabletter dagligt i en 
måned, og mærk selv om det er noget for dig. 
Brug Deep Breath som en daglig vitaminpille 
til dine lu� veje.

Har du svært ved at trække vejret og får 
du hurtigt åndenød? Deep Breath™ hjælper 

med at holde lu� vejene åbne og forbedre 
vejrtrækningen.

Med alderen falder lungekapaciteten, og omkring pensionsalderen er kapaciteten faldet med 
mere end 20  % i forhold til, da vi var unge. Herefter fortsætter den med at falde. 

Pas godt på dine lunger

Du kan se mere om Deep Breath på 
www.newnordic.dk eller få yderligere 
information på tlf. 46 33 76 00. 

MAGNESIUM MALATE™ VAR LØSNINGEN

Har du tendens til uro i benene, lægkramper 
og svært ved at sove  ? Måske mangler 
dine celler magnesium. 90 % af kroppens 
magnesium sidder nemlig i cellerne. 
Magnesium sikrer bl.  a. en normal muskel- og 
nervefunktion, understøtter immunsystemet 
og bevarer knoglerne stærke. Faktisk deltager 
magnesium i over 300 forskellige fysiologiske 
processer i kroppen, og over halvdelen af alle 
danskere mangler magnesium helt uden at 
vide det.

Magnesium-malat har en høj 
optaglighed i kroppen
Magnesium-malat er en kilde, som er 
forholdsvis ukendt i Danmark. Dens 
forbindelse fremstilles ved at kombinere 
magnesium med æblesyre. Det betyder 
at kilden er organisk bundet og ikke 
fremstillet i et laboratorium. Magnesium-
malat antages at være bedre absorberet end 
andre former for magnesiumtilskud.

Studier har sammenlignet � ere magnesium-
tilskud og fandt, at magnesium malat leverede 
det mest biotilgængelige magnesium. Det 
betyder, at mere magnesium blev absorberet 
i cellerne og er tilgængeligt til brug, 
sammenlignet med andre typer tilskud.

Unik kombination
Magnesium malate™ fra New Nordic 
indeholder magnesium-malat kombineret 
med fransk maritim fyrrebark, som i 
� ere hundrede studier har påvist, at de 
understøtter venernes og kapillærernes 
funktion. Derudover indeholder kapslen både 
sort og lang peber, som støtter optagligheden 
af urterne i kroppen.

–Det murrede i mine ben hver a� en, når 
jeg skulle sove. Jeg sov dårligt, og vågnede 
mange gange i løbet af natten. Det var virkelig 

ubehageligt, og jeg følte konstant, at jeg var 
i underskud af søvn. Min nabo anbefalede 
mig at prøve magnesiumkapslerne fra New 
Nordic, som havde gjort en forskel for hende.

Virker for mig
–Jeg må sige at magnesium malate™ kapslerne 
har virket fantastisk for mig, jeg købte dem i 
Matas. Mine ben har det rigtig godt. Jeg føler 
at min krop fungerer, jeg sover fantastisk og 
vågner stort set aldrig mere om natten med 
uro i mine ben. Det er skønt, og jeg takker 
mange gange magnesium malate™ fra New 
Nordic for hjælpen.

Magnesium malate™ fra 
New Nordic er bedst i test !
Magnesium malate™ fra New Nordic har fået en suveræn førsteplads på forbruger-test.dk. 
Testportalen har vurderet 8 magnesiumtilskud, men det var altså magnesium malate™ fra New 
Nordic der løb med sejren. Magnesium malate™ fra New Nordic indeholder den letoptagelige 
magnesiumkilde magnesium-malat kombineret med fransk maritim fyrrebark og peber, hvilket 
gør kombinationen effektiv og helt unik. Mange danskere spiser dagligt et tilskud af 
magnesium, men det er vigtigt at få en magnesiumkilde, som har en høj optagelighed, da
så meget magnesium som muligt skal ud i cellerene. Magnesium-malat anses for at have den 
bedste optaglighed.

Al uro i mine ben er væk !
Jytte er næsten 70. –Jeg har vel de samme småskavanker, som så mange andre på min 
alder, og mange af dem kan jeg sagtens leve med. Men en ting som plagede mig voldsomt var 
uroen i mine ben. Jeg sov dårligt om natten, og det var først da min nabo anbefalede 
mig magnesium malate™ fra New Nordic, at jeg fi k ro i mine ben.

Du kan se mere om magnesium malate™

på www.newnordic.dk eller få yderligere 
information på tlf. 46 33 76 00. 
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Byggetraditioner og 
arkitektur i fokus

Minimalistisk design
og udtryk af stål

40 års garanti

Kan monteres oven
på dit gamle tag

Orkan testet
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Beregn selv prisen på dit tag
Beregn selv pris, mængde, bestil 
tilbud og dan dig et visuelt overblik af 
dit nye eller renoverde hjem.

  metrotile.dk/tagberegner

QUBE STÅLTAG
 by Metrotile®

Ring og bestil nu på tlf. 70 20 99 01

Beregn selv prisen på dit tag
Beregn selv pris, mængde, bestil 

tilbud og dan dig et visuelt overblik af 

dit nye eller renoverede hjem.
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ANNONCE

JEG SOVER GODT HELE NATTEN
Mange af os kender irritationen 
over ikke at kunne sove normalt 
om natten. Elin er 62, og kender 
det kun alt for godt og prøvede 
derfor Melissa Dream.

Elin har i de seneste år ikke sovet 
godt. – Det er frustrerende at ligge 
vågen den halve nat og tankerne 
fl yver rundt i hovedet. Jeg kunne 
simpelthen ikke fi nde ro, når jeg 
havde lagt mig om aftenen. Det 
betød, at jeg var træt i løbet af 
dagen, og jeg gik rundt om mig 
selv, uden at få noget for hånden
 – simpelthen fordi, jeg fi k for 
dårlig søvn.

Dejligt at have fundet
en bedre søvn
Det er en skøn følelse. Jeg tager 2 
tabletter ca. en time inden jeg skal 
i seng. Jeg var slet ikke klar over, 
hvilken indfl ydelse søvnen havde 
på min livsglæde. Nu føler jeg mig 
virkelig frisk og glad, siger Elin.

Vi bekymrer os. Det er en naturlig del af 
det at være menneske. Men tendensen 
til at bekymre sig kan udvikle sig til en 
negativ spiral, hvor tankerne myldrer 
rundt i hovedet, og hvor vi har svært ved 
at slappe af og falde i søvn. 

I vores hektiske og forjagede liv hvor 
man let føler sig udkørt, er det vigtigt at 
bevare en normal og rolig søvn. Med den 
gode søvn er der mindre tendens til bleg 

hud, rande under øjnene og mindre trang 
til at spise fedende søde sager for at 
holde energien oppe.

Støtte til nerver og hjerne
God søvn er alfa og omega for en velfun-
gerende krop og et aktivt liv. Vi kender 
sikkert alle til perioder i vores liv, hvor 
dårlig søvn har været ved at drive os til 
vanvid. Melissa Dream™ tablettens ind-
holdsstoffer af naturlig oprindelse, er en 

fantastisk hjælp til at bevare den normale 
og vigtige gode søvn samt at bevare et 
normalt fungerende nervesystem samt 
den mentale ydeevne.

Derfor er Melissa Dream så god
Citronmelisse bidrager til en optimal af-
slapning og hjælper med at opretholde en 
normal og sund søvn. Desuden indeholder 
tabletten et ekstrakt af kamille og grøn te 
samt vitaminer og mineraler. Tablettens 
indhold af B1, B3, B6, B12 og magnesium 
som bidrager til en normal psykologisk 
funktion og til nervesystemets normale 
funktion. Vitamin B3, B6, B12 og mag-
nesium bidrager desuden til at mindske 
træthed og udmattelse. Magnesium 
bidrager desuden til en normal muskel-
funktion.

Nat og dag
Vores døgnrytme er vigtig for vores vel-
være. En dag med fuld fart på og udfor-
dringer der skal løses påvirker søvnen. 
Og en dårlig nattesøvn påvirker vores 
velvære og energi i løbet af dagen. 
Melissa Dream tabletten tages før senge-
tid, for at citronmelissen kan hjælpe med 
at bevare den gode søvn i løbet af natten, 
men indholdet af vitaminer påvirker din 
krop og støtter dine nerver og hjerte hele 
døgnet. Således er Melissa Dream en 
tablet med ingredienser, der påvirker dig 
døgnet rundt.

Hvor kan du købe Melissa Dream ?
Melissa Dream kan købes i Matas, Helsam 
og Din Lokale Helsekost. Fås også på 
udvalgte apoteker eller køb det online 
www.newnordic.dk. Har du spørgsmål, 
så ring til New Nordic på 46 33 76 00.

HER ER TABLETTEN, BASERET PÅ CITRONMELISSE DER HJÆLPER DIG HER ER TABLETTEN, BASERET PÅ CITRONMELISSE DER HJÆLPER DIG 
TIL AT BEVARE FØLELSEN AF AFSLAPPETHED OG ROLIG SØVN.TIL AT BEVARE FØLELSEN AF AFSLAPPETHED OG ROLIG SØVN.

SVÆRT VED AT SLAPPE AF OG FALDE I SØVN

Bevar den gode søvn 
uden tankemylder

www.newnordic.dk

Online Store
Din lokale 
helsekost

SVÆRT VED AT SLAPPE AF OG FALDE I SØVN

Bevar den gode søvn 
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Safir H-10 Benders Palema 2K SortRubin
Sort ædelengoberet Inkl. GRATIS 3-lags undertag 

- Værdi 20 ,- pr. m2
Sortglaseret

(ex. moms 31,96)(ex. moms 47,96)
5995 44955995
PR. M2 PR. M2PR. M2

FÅ EN PRIS PÅ ALT TIL DIT 
TAG INDENFOR 48 TIMER 

(ex. moms 47,96)

Benyt vores tagberegner på Nettraelasten.dk

URSA Glasuld

Græsarmering

Ovenlysvindue

Izobit Svejseoverpap Sort

U37 | Ruller | 95 mm
Flere varianter på nettraelasten.dk

47 x 47 cm
Få en stabil indkørsel eller parkeringsplads

Cembrit B6-S - Minimal vedligeholdelse
Str. 1068x1068 mm

DAKEA KAV | 55 x 78 cm
Flere varianter på nettraelasten.dk

1 x 5 m | SBS PF 5200
Underpap - 459 85  (ex. moms 367 88) - Spar 27%

(ex. moms 17,56)

(ex. moms 29,56)

2195

369511795

PR. M2

PR. STK.PR. STK.

(ex. moms 1278,40)

(ex. moms 319,88)

159800

39985

PR. STK.

PR. RULLE

Østervang 99, 7441 Bording

Prisen på tagsten er gældende ved max lægteafstand samt køb af min. 120 m² komplet tag

Frit leveret Jylland/Fyn over 15.000,- ved lejlighed. Sjælland efter aftale. 
Priserne gælder t.o.m. 26. august 2022 | Begrænset lager  |  Først til mølle

BYGGEMATERIALER TIL DANMARKS BEDSTE PRISER

148875

175500

Jylland / Fyn

Sjælland

(ex. moms 1091,-)

(ex. moms 1404,-) Min bestilling 7 m3 | Prisen er pr. m3

Klik ind på: www.nettraelasten.dk eller kontakt vores sælgere på: 
Tlf.: 86 86 25 50 eller e-mail: salg@nettraelasten.dk

Topkvalitet

DVV 
Godkendt

CE
Mærket 

TrustScore 4.7

Modena 
Vinduer & Døre 
Design efter dine 
ønsker og mål på:
Netbyggemarked.dk  

VORES PRIS

VORES PRIS

VORES PRIS

VORES PRIS

VORES PRIS

VORES PRIS

VORES PRIS

VORES PRIS

Flydebeton Passiv C25/30

Se vores 
lave priser 

online

Scan her 
og se mere

VORES PRIS

B6-S Bølgeplade - Sortblå
(ex. moms 94,36)

Vestjysk håndværk
- udestuer, vinterhaver og tilbygninger

Udstilling: 
Huset Byggecentrum i Middelfart

• Mere end 30 års erfaring

• Individuelle udestuer og tilbygninger

• Rytterlys / glasbaner

Ubemandet åbningstid: Kl. 8-22
Hindsgavl Allé 2  ·  5500 Middelfart

Produktion: 
Fabriksvej 24B  ·  6920 Videbæk  ·  Tlf. 97 15 27 88 

www.vjb-udestuer.dk

STAUDEENGEN 

Boost dit 
immun-
forsvar
”Verdens bedste antioxidant” 
kommer fra et lille bær, der er 
sprængfyldt med gode vitaminer.

Aronia, der er sprængfyldt med mange aktive 
sto
 er og gode vitaminer, samt forskellige an-
tioxidanter, menes at have en gunstig indvirk-
ning på bl.a. kolesterol, blodtryk og diabetes 
ved regelmæssig indtagelse og samtidig styrke 
immunforsvaret. Når aroniabær koldpresses 
bevares de gode egenskaber. 

Gode tilbud 
I lighed med tidligere år er der skarpe tilbud på 
aroniaprodukter i ugerne 32 og 33.
Aronia saft 5 L. kr. 1000 for 4 stk. afhentet
Aronia saft 3 L. kr. 700 for 4 stk. afhentet
Aronia kapsel kr. 700 for 4 stk. afhentet
Hvis produkterne skal sendes: 150 kr. i fragt.  
Alle produkter kan mod betaling indenfor til-
budsperioden bestilles til senere afhentning.

Stort udvalg i plantecentret
Hos Staudeengen � nder du altid et stort ud-
valg af planter til haven. Du � nder bl.a. stauder, 
roser, buske, rhododendron, frugttræer, frugt-
buske, træhortensia, aronia buske, aronia saft, 
aronia the, aronia bær og andre produkter. 

I de 3 tønder land med sansehave er man vel-
kommen til at gå en tur, og også velkommen til 
at have hunden med. Plantecentret og sanse–
haven er åbent hver dag ml. kl. 10-16. Uden-
for normal åbningstid er der selvbetjening. 
Her tages imod både private, busselskaber og 
foreninger (ved større selskaber ring for aftale).

Aroniaprodukter forhandles af Staudeengen samt mange Kvickly, Superbrugsen og Menu.
Mere info på tlf.: 6154 8485 el. 6154 8484 samt på www.staudeengen.dk (du finder netbutikken under fanen ”Aronia produkter”).
Staudeengen, Gunderstedvej 24, 9240 Nibe

Boost dit 

sprængfyldt med gode vitaminer.

Aronia, der er sprængfyldt med mange aktive 
sto
 er og gode vitaminer, samt forskellige an-
tioxidanter, menes at have en gunstig indvirk-

Er du en af de mange danskere der bliver ramt 
af negativ eller ingen rente af dine penge i ban-
ken, så er det måske på tide at kigge efter andre 
placeringsmuligheder. En oplagt mulighed kunne 
være at investere i eget solcelleanlæg til huset eller 
sommerhuset. Så producerer du en stor del af dit 
eget el og den besparelse du opnår, giver typisk 
et afkast på 6-10% om året. Samtidig hjælper du 
klimaet ved at reducere din CO2 udledning.

Skyhøje elpriser
Den rene elpris er steget markant de seneste må-
neder fra typisk 20 øre til op mod en 1 til 3 kroner 

pr. kWh. Det gør solceller til en fantastisk in-
vestering. Du sparer endnu mere på de kWh du  
ellers ville have købt, og du får op mod 1-3 kroner 
for din overskudsstrøm. Strøm fra et solcellean-
læg med batteri koster til sammenligning typisk  
40-80 øre pr. kWh.

Solceller er kort sagt en rigtig fin investering i 
miljøet og i din økonomi.

Solcellefirmaet Viva Energi beregner gerne økono-
mien for dig og din bolig: www.vivaenergi.dk/tjek

Invester i solceller og slip 
for negativ bankrente
Mange mennesker med en opsparing bliver ramt af ingen indlånsrenter. Eller i værste fald negative 
renter, og skal betale for at have penge i banken. Et bedre alternativ er at investere i et solcelleanlæg.

Solceller er en væsentlig bedre investering end at sætte pengene i banken.
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Har du prøvet alt ?
Spiser du sundt og motionerer, men mangler 
støtte til fedtforbrænding og vedligeholdelse 
af en sund kropsvægt? Hvorfor ikke prøve Fat 
Burner™ tabletten. Et kosttilskud med yerba 
mate, cholin og grøn the. Yerba mate støtter 
nedbrydningen af fedt og bidrager til vedlige-
holdelsen af en normal omsætning af fedtstof-
fer.

Fat Burner
Fat Burner tabletten indeholder en avance-

ret blanding af velafprøvede ingredienser. 
Yerba mate er kombineret med sort kommen, 
ingefær, grøn te og marietidsel. Urterne er 
kombineret med næringsstoffet cholin. Cholin 
er et vandopløseligt vitaminlignende nærings-
stof, som er nært beslægtet med B-vitaminer. 
Cholin bidrager til en normal omsætning af 
fedtstoffer. Yerba mate blade støtter dit vægt-
tab i kombination med sunde kostvaner. 

Hvor kan man købe Fat Burner ?
Fat Burner kan købes i Matas, Helsam og 
Din Lokale Helsekost. Fås også på udvalgte 
apoteker eller køb det online på www.
newnordic.dk. Har du spørgsmål, så ring 
til New Nordic på telefon 46 33 76 00.

ANNONCE

Træt af muffi ntoppen? Fat BurnerTræt af muffi ntoppen? Fat Burner™™ indeholder yerba mate som  indeholder yerba mate som 
kan hjælpe dig med fedtforbrænding og med at vedligeholde en sund kan hjælpe dig med fedtforbrænding og med at vedligeholde en sund 
kropsvægt.kropsvægt.

 Jeg har i mange år været i en konstant 
søgen efter hjælp. Jeg var ked at mit 
tynde hår og drømte om et mere fyldigt 

og glansfuldt hår. Jeg har prøvet alt, og 

jeg har tidligere søgt hjælp hos min frisør. 
Men til sidst var jeg virkelig desperat.

Blev anbefalet 
Hair Volume tabletten
–Jeg blev anbefalet Hair Volume™, som 
blandt andet indeholder æbleekstrakt. 
Jeg blev anbefalet at bruge tabletterne i 
minimum 3 måneder. Jeg gik hjem fuld 
af forventning.

Slut med fl adt og glansløst hår
–Min mand var den første som kommen-
terede mit hår. Han kan tydeligt se, at 
jeg havde fået en masse fylde. Mit hår 
er meget mere glansfyldt, og jeg tør slet 
ikke stoppe med at tage mine Hair Volu-
me tabletter, fortæller Annette glad.

Klinisk afprøvet hårtablet
Nyt klinisk studie bekræfter effekten 
af Hair Volume tabletten. Studiet viste 
synligt tykkere hår. Effekten kunne ses 
allerede efter 4 måneders brug. 8 ud af 
10 kvinder var tilfredse med Hair Volume. 
De følte at deres hår var blevet tykkere, 
smukkere og mere glansfuldt.

Her købes Hair Volume
Hair Volume kan købes i Matas, Helsam 
og Din Lokale Helsekost. Fås også på 
udvalgte apoteker eller køb online på 
www.newnordic.dk . Har du spørgsmål, 
så ring til New Nordic på 46 33 76 00. 

Jeg har altid drømt om 
et fl ot og fyldigt hår
Annette (47) har altid været ked af sit fi ne og tynde hår. Hun Annette (47) har altid været ked af sit fi ne og tynde hår. Hun 
plejede at have hårekstensions, for at få det til at se mere plejede at have hårekstensions, for at få det til at se mere 
fyldigt ud. Hårekstensions er hårdt for håret, og til sidt var hun fyldigt ud. Hårekstensions er hårdt for håret, og til sidt var hun 
desperat. –Jeg blev anbefalet Hair Volumedesperat. –Jeg blev anbefalet Hair Volume™™ og nu tør jeg slet  og nu tør jeg slet 
ikke stoppe igen.ikke stoppe igen.

FAT BURNER 
HJALP MIG
Anne var ked af sin 
fi gur, men en 
livsstilsændring og 
Fat Burner™ blev 
et stort vendepunkt 
i hendes liv.

–Det hele startede, da jeg skulle 
til sommerfest på min arbejds-
plads. Uanset hvilken kjole jeg 
fandt frem fra skabet, lignende 
jeg en ”stoppet pølse”. Jeg var slet ikke glad for det, 
jeg så, når jeg kiggede mig i spejlet.

FIK ET CHOK DA JEG GIK PÅ VÆGTEN
–Da jeg tog på sommerferie gik jeg på vægten. 
Den viste 86 kg. Jeg besluttede mig for, at lave en 
livsstilsændring. Jeg ændrede min kost, og jeg gik 
minimum 10.000 skridt hver dag.

ØNSKEDE NATURLIG HJÆLP TIL
MIN FEDTFORBRÆNDING
–Jeg ønskede at have noget 
støtte til min forbrænding 
undervejs i min forandring og 
gerne noget naturligt. Jeg køb-
te Fat Burner med yerba mate 
som støtter fedtforbrændingen.

JEG FORBRÆNDER FEDT
–Jeg kan virkelig mærke, at 
Fat Burner er god for mig og 
tabletterne har virkelig været 
en fantastisk støtte. Jeg spiser 
sundt, jeg føler mig glad og po-
sitiv. Nu skal jeg ikke tænke på, 
hvilken kjole jeg skal have på 
til fest. Denne kombination har 
været den helt rigtige for mig.

Fat Burner™ er let at tage – To tabletter 
dagligt til et måltid.

Her vejer Anne 
86 kg.

FEDTFORBRÆNDING

Muffi ntop?Muffi ntop?

Hair Volume™ er et prisvindende 
og klinisk dokumenteret kosttil-
skud, der kan hjælpe til et synligt 
tykkere, smuk-
kere og mere 
glansfuldt hår. 
Tabletten er 
baseret på bl.a 
æble ekstrakt, 
biotin og zink. 
Biotin og zink 
bidrager til at 
vedligeholde et 
normalt hår.

TYKKERE, SMUKKERE OG 
MERE GLANSFULDT HÅR

www.newnordic.dk

Online Store
Din lokale 
helsekost

HJÆLP TIL DIT HÅR

– To tabletter  er let at tage – To tabletter – To tabletter 

www.newnordic.dk

Online Store
Din lokale 
helsekost
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Natur Drogeriet 
Rødkløver 120 kapsler

Butikspris 189,95

Solaray Multidophilus 
mælkefri 60 kapsler

Butikspris 299,95

Solaray Magnesium Citrat
180 kapsler

Butikspris 239,95

Solaray All Energy 
120 tabletter

Butikspris 269,95

Solaray Mega B-Stress 
250 kapsler

Butikspris 349,95 

Vild Nord Collagen Gold
300 g

Butikspris 399,00

Fr i  f ragt t i l  pakkeshop ved køb over 149,-  |  Fr i  f ragt  t i l  pr ivatadresse ved køb over 248,-  Der tages forbehold for  t rykfe j l 
og udsolgte varer.  Rabatter  er  i  forhold t i l  normale but ikspr iser.

HURTIGT • BILLIGT • FRI FRAGT*

Floradix Kräuterblut 
500 ml

Butikspris 236,00

Plantforce Vitamin C
Complex 100 g

Butikspris 229,00

SPAR 15%

199,-

New Nordic Speed Diet
60 tabletter

Butikspris 298,00

SPAR 16%

248,-

Solaray Spektro 
Multivitamin 300 kapsler

Butikspris 519,95

Collagen & Hyaluron 
Beauty Powder 360 g

Butikspris 449,00

New Nordic Skin Care
Collagen Filler 300 tabletter

Butikspris 827,00

SPAR 30%

578,-

SPAR 30%

189,-
SPAR 33%

159,-
SPAR 30%

209,-
SPAR 35%

337,-

SPAR 15%

380,-

Eye Q EPA DHA GLA
360 kapsler

Butikspris 529,00

New Nordic Prosta Vital
60 tabletter

Butikspris 260,00

SPAR 35%

342,-
SPAR 30%

182,-

SPAR 33%

235,-

New Nordic Deep Breath
180 tabletter

Butikspris 548,00

SPAR 22%

425,-

Pharma Nord D-Pearls
80 kapsler

Butikspris 139,00

Nordic Naturals Omega 3 
473 ml

Butikspris 499,00

SPAR 25%

374,-

Unikalk m. 
D-vitamin

Butikspris 130,95

SPAR 25%

98,-

Natur Drogeriet 
Solklar 60 kapsler

Butikspris 98,95

SPAR 25%

74,-
SPAR 25%

104,-
SPAR 37%

118,-

DANMARKS ÆLDSTE ONLINE HELSEBUTIK ETABLERET 1999

Klik ind på www.helsegrossisten.dk 
og gå på opdagelse i vores kæmpe udvalg af 
helseprodukter til favorable “grossistpriser”!

Pharma Nord Bio-Biloba 
180 tabletter

Butikspris 389,00

SPAR 16%

325,-

SPAR 30%

279,-

SPAR 35%

342,-

New Nordic Blue Berry
240 tabletter

Butikspris 674,00

SPAR 40%

407,-

A. Vogel Prostasan 
90 kapsler

Butikspris 495,00

SPAR 20%

393,-

SPAR 33%

269,-

Solaray All Omega 
180 kapsler

Butikspris 399,95

SPAR 15%

199,-

New Nordic Hair Volume 
180 tabletter

Butikspris 964,00

SPAR 40%

569,-
SPAR 20%

183,-
SPAR 40%

569,-

New Nordic Hair Volume 
180 tabletter

Butikspris 964,00

SPAR 28%

425,-

New Nordic Collagen Filler
180 tabletter

Butikspris 592,00

SPAR 27%

195,-

New Nordic Prosta Vital
60 tabletter

Butikspris 267,00

Natur Drogeriet 
Rødkløver 120 kapsler

Butikspris 189,95

Solaray Multidophilus 
mælkefri 60 kapsler

Butikspris 299,95

Solaray Magnesium Citrat
180 kapsler

Butikspris 239,95

Solaray All Energy 
120 tabletter

Butikspris 269,95

Solaray Mega B-Stress 
250 kapsler

Butikspris 349,95 

Vild Nord Collagen Gold
300 g

Butikspris 399,00

Rabatter  er  i  forhold t i l  normale but ikspr iser.

HURTIGT • BILLIGT • FRI FRAGT
 

*
Fr i  f ragt ved køb over 248,-  Der tages forbehold for  t rykfe j l  og udsolgte varer .  

Floradix Kräuterblut 
500 ml

Butikspris 236,00

Plantforce Vitamin C
Complex 100 g

Butikspris 229,00

SPAR 15%

199,-

New Nordic Speed Diet
60 tabletter

Butikspris 298,00

SPAR 16%

248,-

Solaray Spektro 
Multivitamin 300 kapsler

Butikspris 519,95

Collagen & Hyaluron 
Beauty Powder 360 g

Butikspris 449,00

New Nordic Skin Care
Collagen Filler 300 tabletter

Butikspris 827,00

SPAR 30%

578,-

SPAR 30%

189,-
SPAR 33%

159,-
SPAR 30%

209,-
SPAR 35%

337,-

SPAR 15%

380,-

Eye Q EPA DHA GLA
360 kapsler

Butikspris 529,00

New Nordic Prosta Vital
60 tabletter

Butikspris 260,00

SPAR 35%

342,-
SPAR 30%

182,-

SPAR 33%

235,-

New Nordic Deep Breath
180 tabletter

Butikspris 548,00

SPAR 22%

425,-

Pharma Nord D-Pearls
80 kapsler

Butikspris 139,00

Nordic Naturals Omega 3 
473 ml

Butikspris 499,00

SPAR 25%

374,-

Unikalk m. 
D-vitamin

Butikspris 130,95

SPAR 25%

98,-

Natur Drogeriet 
Solklar 60 kapsler

Butikspris 98,95

SPAR 25%

74,-
SPAR 25%

104,-
SPAR 37%

118,-

DANMARKS ÆLDSTE ONLINE HELSEBUTIK ETABLERET 1999

Klik ind på www.helsegrossisten.dk 
og gå på opdagelse i vores kæmpe udvalg af 
helseprodukter til favorable “grossistpriser”!

Pharma Nord Bio-Biloba 
180 tabletter

Butikspris 389,00

SPAR 16%

325,-

SPAR 30%

279,-

SPAR 35%

342,-

New Nordic Blue Berry
240 tabletter

Butikspris 674,00

SPAR 40%

407,-

A. Vogel Prostasan
90 kapsler

Butikspris 495,00

SPAR 20%

393,-

SPAR 33%

269,-

Solaray All Omega 
180 kapsler

Butikspris 399,95

SPAR 15%

199,-

New Nordic Hair Volume 
180 tabletter

Butikspris 964,00

SPAR 40%

569,-
SPAR 20%

183,-

Avosol 
120 kapsler

Butikspris 349,95

SPAR 28%

New Nordic Magnesium Malate 
270 kapsler 

Butikspris 407,00

SPAR 28%

295,-

Solaray Mega B-Stress 
250 kapsler

Butikspris 399,00

Solaray All Energy 
120 tabletter

Butikspris 299,95

SPAR 20%

240,-

Biosym Move� ex Collagen 
30 kapsler 

Butikspris 181,00

SPAR 35%

117,-

Reg’ Activ Kolesterol 
60 tabletter

Butikspris 299,95

Imideen prime renewal 50+ 
120 kapsler

Butikspris 610,00

SPAR 18%

499,-

Solaray Cal-Mag Citrat m. D-vitamin 
270 kapsler

Butikspris 319,95

SPAR 39%

195,-

New Nordic Free to Move 
60 tabletter

Butikspris 266,00

SPAR 27%

193,-
SPAR 40%

407,-

New Nordic Blue Berry Plus
240 tabletter

Butikspris 674,00

Eskio-3 
250 kapsler

Butikspris 245,00

SPAR 11%

219,-

Bedømt som
fremragende

Trustpilot

Solaray Multidophilus 3 
100 kapsler

Butikspris 199,00

SPAR 30%

140,-

Unikalk Forte 
180 tabletter

Butikspris 130,95

Unikalk Silver 
180 tabletter

Butikspris 130,95

SPAR 21%

104,-
SPAR 17%

109,-
SPAR 37%

221,-

New Nordic Active Legs 
60 tabletter

Butikspris 416,00

New Nordic Fat Burner
120 tabletter

Butikspris 457,00

Biosym EPA-GLA 
240 kapsler

Butikspris 413,00

New Nordic Active Liver 
60 tabletter

Butikspris 413,00

SPAR 39%

280,-
SPAR 31%

286,-

Pharma Nord Bio-Qionone 
aktivt Q10 Gold 180 kapsler

Butikspris 698,00

SPAR 26%

148,-

Pharma Nord D-pearls 38 mcg 
240 kapsler

Butikspris 199,00

SPAR 26%

515,-

Arctic Root 
80 tabletter

Butikspris 318,00

SPAR 40%

245,-
SPAR 32%

279,-

SPAR 26%

235,-

SPAR 30%

209,-

SPAR 25%

300,-
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dansk 
farmaceutisk 
industri a-s 

• Bæredygtige alger med højt naturligt 
indhold af de essentielle fedtsyrer DHA 
og EPA

• Maksimal effekt med kun 2 små synke-
venlige kapsler daglig 

• Ingen bismag og miljøgifte
• Dokumenteret virkning

100% plantebaseret 
Omega-3 fra hav-alger

Havalgen 
Schizochytrium sp. 
er en bæredygtig 
kilde til omega-3 

fedtsyrer.

Tlf. 4486 0550
www.dkpharma.dk
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Copyright: Algae Industry Magazine

Godt for hjerte, 
hjerne og syn
EPA og DHA Omega-3 
fedtsyrer fra hav-alger

Bæredygtige alger med højt naturligt 
indhold af de essentielle fedtsyrer DHA 

Maksimal effekt med kun 2 små synke-

100% plantebaseret 
Omega-3 fra hav-alger
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Fås hos Matas, Helsam, Beautycos, førende apoteker, dkpharma.dk og

Optimalt tidspunkt 
for træbeskyttelse
Hvis du ikke allerede har sørget for at træbeskytte, så er nu et 
godt tidspunkt at gøre det på. 

Selv om du har valgt et træbeskyttelsesprodukt af god kvalitet, så 
spiller vejrforholdene også ind, når du vil opnå et godt og holdbart 
resultat. 

Det bedste tidspunkt for udendørs træbeskyttelse er i sommerper-
ioden frem til september. Luftfugtigheden og temperaturer er nor-
malt mest optimale her.

Inden du træbeskytter, skal der helst være gået en uge uden regn. Vil 
du være sikker på om træets fugtindhold er under de 15%, som det 
maksimalt bør være, kan du måle efter med en fugtmåler. 

Se gode råd til træbeskyttelse på www.husoghaveavisen.dk 
#træbeskyttelse

Pas på med svindel  
af lejebolig
Når jagten går ind på en lejebolig, er der flere gode råd, du bør være opmærksom på, for at undgå svindel. 

I forbindelse med studieoptagelse og studie-
start går boligjagten ind for mange familier, der 
hjælper de unge mennesker med at finde en bolig. 
Mange oplever desværre at blive snydt for indskud 
og udsigten til en bolig. Politiet har på deres 
hjemmeside flere gode råd, så du undgår svindel 
med lejebolig.

Bl.a. skal du være opmærksom på, at udlejer rent 
faktisk ejer den bolig der udlejes. Brug din sunde 

fornuft, så du ikke risikerer at betale for en bolig, 
som du aldrig får nøglerne til. En god tommelfin-
gerregel er, at når det lyder for godt til at være 
sandt, så er det nok værd at undersøge nærmere. 
Undgå at lade dig presse af en ivrig udlejer.

Politiet har samlet en række gode råd til at undgå svindel, når 
du skal finde en lejebolig.  
Find gode råd på www.husoghaveavisen.dk #lejebolig
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Greve  •  Kolding  •  Hinnerup

GRATIS TAGTJEK
Bestil en professionel gennemgang af dit tag

              Hvert år efterser Jydsk Tagteknik mere end 10.000 tage i hele landet

Book en tid online, der passer dig 
Normalpris for Tagtjek inkl. tagrapport 
2.995 kr.

Det var et rigtig godt besøg
Rigtig god gennemgang og fin 
beskrivelse af mulighederne. 
Det hele var meget 
professionelt fra start til slut.

Kan klart anbefales
Super professionel rådgiv-
ning. Meget informerende 
igennem hele processen. 
Klart 5 stjerne herfra.

BOOK ET GRATIS TAGTJEK  

WWW.BESTIL-TAGTJEK.COM
TELEFON: 71 92 02 18

Fremragende Tilbuddet gælder for huse bygget før 2010 på fastland og brofaste øer.

 Revnede tagplader
 Tagplader for frostskader
 Tagplader for forvitringer
 Tæthed af tagskruer/tætningsskiver
 Tætningsbånd i rygning
 Tætningsbånd i skotrender

 Tætningsbånd ved tagfod
 Skorstene gennemgås for skader
 Skorstensinddækning
 Udluftningshætter for tæthed
 Indvendig tjek af tagplader på loft
 Indvendig tjek af inddækninger 

 Tagrender gennemgås for utætheder
 Tagrender gennemgås for bagfald
 Tjek af stern/vindskeder/gavle
 Loftisoleringen kontrolleres
 Loftlem - kontrol af isoleringsevne

Vi kontrollerer 17 vigtige punkter på dit eternittag 

              Hvert år efterser Jydsk Tagteknik mere end 10.000 tage i hele landet

GRATIS
RAPPORT

OM DIT TAG

DU FÅR EN

Hvis vi finder fejl på dit tag, kan du få et tilbud på 
stedet på en tagudbedring eller nyt tag. Herunder er 
priseksempler for et hus på 120 m2 i grundplan:

Priseksempler på tagrenovering

Tagreparation
Fra kr. 15.000,-

Tagrenovering
Fra kr. 25.000,-

Nyt tag
Fra kr. 150.000,-

Med Håndværkerens Tryghedsgaranti er du dæk-
ket med helt op til 500.000 kr. inkl. moms mod 
fejl og mangler samt følgeskader heraf. 

Vi servicerer hele Danmark

Mere 
end 4.900 anmeldelser

OBS! Vi tjekker alle punkter, hvis 
vejrforhold og adgang tillader det. 

VIDSTE DU...
...at din husforsikring ikke altid 
dækker følgeskader af et utæt tag. 
Derfor kan der være rigtig mange 
penge at spare, hvis en utæthed 
opdages i tide.

Tlf. 71 92 02 18
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Sig farvel til grimme 
kalkrander i toiletkummen
På en nem og effektiv måde uden brug af kemikalier.

Sanimaid® kalkfjerner
Hårdt vand og kalk gør det svært at holde et 
rent og  ot toilet. Det har Sanimaid® en e� ektiv 
løsning på. 
Produktet � erner e� ektivt kalkrander – uden 
kemikalier og med hånden i sikker afstand fra 
toiletkummen. Produktet kommer med et hånd-
tag og udskiftelige slibepads som nemt påsættes 
og kan genbruges  ere gange. Løse slibepads kan 
tilkøbes og håndtaget genbruges. 
Sanimaid® kan anvendes både i toiletkummen, 
men også på  iser i brusenichen.

Sanimaid® er dansk innovation inden for rengøring
Det innovative danske brand Sanimaid® sælges i 
mere end 20 lande og med god grund. Sanimaid® 
er kendt for deres smarte og super hygiejniske 
toiletbørste, som løser et kendt problem – slut 
med den uhumske toiletbørste. 
Deres nyeste op� ndelse løser et andet kendt 
problem – slut med kalk i toiletkummen.
Produkterne er e� ektive, nemme at anvende og 
tilbyder høj kvalitet, unikke egenskaber og god 
nytteværdi. 

99,9% bakteriefri
For at undgå smitterisiko anvender Sanimaid 
Microban® anti-microbial technologi i deres pro-
dukter. Det ekstra lange ergonomiske håndtag 
har en indbygget antibakteriel teknologi, som 

slår 99,9% af bakterierne ihjel for at forhindre 
spredning af bakterier. Det er smart og sikrer god 
hygiejne specielt på produkter, som anvendes af 
 ere – som toiletbørsten. 

Set til kr. 79,00 for et komplet sæt.

Forhandles bl.a. hos Bauhaus, Silvan, Normal, Coop.dk m.fl. 
Du kan se mere på www.sanimaid.com

Sanimaid har designet den 
� eksible slibepad og hovet, så man 
nemt rengør hele kummen samt 
under kanten.

Elmedistrålapparatet virker ved hjælp af pulserende elektriske 
impulser kombineret med et lavfrekvent magnetfelt. Disse 
to påvirkninger øger ionvandringen i blodets molekyler hvilket 
tilfører blodcellerne energi og øger blodgennemstrømningen, 
hvilket er forudsætningen  for de fleste af kroppens funktioner.

En opdagelse som Chefoverlæge Dr. med Ernst Christian 
Hansen på det daværende København Kommunehospital, 
har erfaret gennem 8 år med 7 apparater, der var stillet til 
rådighed.
 

Hjemmeapparat mod 
smerter og gener 

Elmedistrål-metoden har dokumen-
teret effekt på følgende lidelser:

•  Prikken i fødder og tæer
•  Smerte og kramper
•  Hævede ben og fødder
•  Muskelspændinger
•  Forhøjet blodtryk
•  Sportsskader
•  Knoglebrud og forstuvninger
•  Uro i benene
•  Tennisarm
•  Hovedpine
•  Hvilesmerter
•  Blodsamlinger
•  Skinnebenssår der ikke vil hele
•  Springfinger
•  Åreforkalkninger
•  Knogleskørhed

Vil du vide mere eller ønsker du at få en brochure 
tilsendt er du velkommen til at ringe eller maile til os.
 
Du kan både leje og købe apparatet og få en medarbejder 
hjem til dig for at instruere i brugen af apparatet.

Bo på elegant og atmosfærisk
wellnesshotel ved Bükkös
floden og med udsigt til den
gamle bydel i den charmerende
by Szentendre. Kultur og
romantik ved Donau floden

| Budapest

30 min. fra Budapest
Bükkös Hotel & Spa

3 overnatninger 
3 x morgenbuffet
3 x 3-retters menu/buffet
1 x velkomstdrink
1 x ansigts massage

GOD PRIS

1.049,-
Ankomst: Indtil 29.10.14 | Sæsontillæg fra kr. 44 / døgn

Risskov Bilferie
• Prisen er pr. person i dob.vær.

• Gode børnerabatter
• Mulighed for flere dage 

• Minimum inkl. slutrengøring
• Ekspeditionsgebyr fra kr. 69,-
• Spar i fht. hotellets egen pris 

• Forbehold for udsolgte datoer 
• Forbehold for trykfejl

• Rejsearrangør Risskov Autoferien AG
• Prisstigninger kan forekomme

• Åbent hverdage 9-17
• Åbent weekend 10-15

Rejs med Risskov 
Bilferie og få lidt ekstra

Tilmeld jer vores nyhedsbrev og 
modtag hver uge nogle af vores

mange vilde tilbud - først!

Tlf. 70 22 77 17
www.Risskov-Bilferie.dk

- et godt rejsetilbud
Så billigt, at du ikke har råd til at blive hjemme

Her kan I slappe helt af i smukke og rolige omgivelser
I har ikke langt til Østrigs største naturfænomener

| Salzburgerland

Nyd en bjergrig og hyggelig ferie
Hotel Evianquelle
En helbredende og naturskøn ferie lige ved naturlig kilde møder jer
syd for Bad Gastein. I det romantiske bjergrige område fyldt med
vandfald og søer ligger det atmosfærefyldte Hotel Evianquelle

2 overnatninger m. morgenbuffet
2 x aftensmad
1 velkomstdrink
Gratis transfer til skilifter
Gratis parkering og internet

SUPER PRIS

649,-
Miljøtillæg 2 Eur / døgn

Ankomst: Indtil 01.11.14

     Oplys 
bestillingskodenLIME

De brostensbelagte gader i den

gamle købsstad Ringkøbing

byder jer velkommen til en

hyggelig miniferie i

charmerende omgivelser. Hotel

Ringkøbing ligger i centrum af

byen på Torvet 

| Jylland

Gammel dansk købstad

Hotel Ringkøbing

2 overnatninger

2 x morgenbuffet

2 x 2-retters menu/buffet

Adgang til svømmehal*

Adgang til fitness og bowling*

SPAR OP
TIL 36%

699,-
Miljøtillæg 45 DKK / døgn

Ankomst: Søndag - torsdag indtil 19.12.14

208x140_kulør+lime_template.idml   1 03-06-2014   11:21:17

70635_EMS_Ann_208x140.indd   1 06/10/10   08.27elde.indd   1 8/7/14   11:04 AM

www.elmedistraal.dk
kurtrosengart@hotmail.com

Tlf. 28 92 84 04

Elmedistrål-metoden er smertefri, uden 
medicin og uden bivirkninger – og et apparat, 
du nemt kan bruge hjemme ved dig selv.

Alle kan dyrke selv
Drømmer du om at være selvforsynende med hjemmedyrkede 
grøntsager har det måske lange udsigter. Men lidt er bedre end 
ingenting, og alle kan være med på trenden med hjemmedyrkede 
krydderurter og grøntsager. 

Det er blevet en del af tidens trend at søge tilbage til det enkle. 
Måske oven på en tid med nedlukning og corona, samt de høje 
priser på dagligvarer. Hjemmedyrkede grøntsager har fået større 
opmærksomhed, du kan dyrke alle steder hvor du har en bar plet i 
have og der kommer en solstråle.  

Smagen af hjemmedyrkede grøntsager og krydderurter er for man-
ge lig med kvalitet frem for kvantitet. Du kan selvfølgelig anlægge 
en nyttehave, men du kan også starte med en altankasse eller kruk-
ker. Krukker med krydderurter, tomater eller jordbær giver haven 
en fin kant og det er kun fantasien der sætter grænser for hvor dine 
friske sprøde grøntsager skal vokse. 

Se mere på www.husoghaveavisen.dk #dyrkselv
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Til fordøjelsen
Mælkebøtte

   
   

   
   

ÅRETS PRODUKT2020
NOMINERET

Anbefales af 9 ud af 10 brugere

Jeg har drukket Mælke bøtteekstrakt fra Herrens Mark  
i en periode nu og det har hjulpet mig helt fantastisk.  

Min fordøjelse er nu i topform og min krop  
føles bare let og veltilpas.

MARIA IB BØGH

Fermenteret 
med mælke-

syrebakterier

Understøtter 
mave- og  

leverfunktion

Indeholder  
bitterstoffer 
samt præ- og 

probiotika

Immunforsvar Overgangsalder Knogler

NYHED TIL EFTERÅRET!
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Havens træer skal beskæres om sommeren  
– sådan får du det bedste resultat
Stik imod herskende myter er det om sommeren, havens træer skal beskæres. Det fastslår haveekspert Arne Persson, der deler sine råd til, 
hvordan man går bedst til værks, når snittene lægges. 

Havens træer bør beskæres om vinteren, mens træet er i dvale. Så-
dan har rådet lydt i generationer, og mange danskere følger det 
fortsat troligt. Men er det rigtigt? Nej, siger Arne Persson, der er 
plantefaglig rådgiver hos Plantorama. Tværtimod fastslår han som 
hovedregel, at hvis havens træer og buske skal beskæres, skal det 
ske i sensommeren.
– Generelt har det været en tradition, at man skulle beskære ha-
ven i vinterhalvåret, men med udgangspunkt i planternes natur-
lige forsvar er det bedst fra juli til midt i september. I den periode 

begynder den kraftigste tilvækst at aftage, træerne har opsamlet 
en masse energi, og deres modstandskraft er derfor optimal, siger 
Arne Persson.
Haveeksperten giver her sine tips til, hvad du skal gøre – og ikke 
mindst undgå – for at sikre et godt resultat, når havens træer skal 
beskæres.

Du finder haveekspertens råd om beskæring på www.husoghaveavisen.dk/haven

Sensommer  
på terrassen 
Sensommeren er et fantastisk tidspunkt at nyde på terrassen.  
Fyld krukkerne med friske sensommerblomster og få nyt liv i haven.

Er dine sommerblomster blevet trætte, er det nu du kan skabe ny 
og god stemning på terrassen ved at fylde krukkerne med smukke 
blomster, der holder sig flotte ind i efteråret.

Du kan f.eks. vælge
•  Lavendel
•  Chrysanthenum
•  Spansk marguerit
•  Hosta
•  Forskellige græsser

Få idéer til sensommerkrukker på husoghaveavisen.dk #haven 

Fjernvarme

AMAGER, ØSTERBRO & LYNGBY AFD. 

TLF: 32 51 45 59 • FINLOW@FINLOW.DK • WWW.FINLOW.DK

F I N L O W  V V S  A / S  •  K V A L I T E T  O G  S E R V I C E  G E N N E M  5 0  Å R

NYT MODERNE FJERNVARMEANLÆG FRA NEOTHERM.
KUN HOS FINLOW VVS FÅR DU 10 ÅRS GARANTI PÅ FJERNVARMEANLÆGGET.

Nyt Neotherm AkvaHeat fjernvarmeanlæg
med energibesparende Danfoss varmeveksler, 
A-energispare pumpe, Danfoss klimaanlæg
med udeføler og ur samt ny 110 liter
varmtvandsbeholder, giver til sammen 25% i
besparelse på fjernvarmeomkostningerne
samt bedre varmtvandskomfort.
   Vi vejleder i brug og indstilling af dit fjern-

varmeanlæg. Ved installation af nyt fjernvarme-
anlæg sørger vores professionelle team altid 
for at kunderne får den nødvendige instruktion 
i brug af anlægget. Samtidig tilbyder vi løbende 
opfølgning med eftersyn af anlægget. 
     Finlow VVS giver 10 års total garanti på 
fjernvarmeanlæg og varmtvandsbeholder. 
Garantien dækker dog ikke elektroniske dele.

                                  RENTEFR I F INANS IER ING

4,00 % ÅOP
0% Variable debitorrente
2.100 kr. i oprettelsesgebyr
35 kr. pr måned i administrationsgebyr
46.440 kr samlet beløb til tilbagebetaling

RENTEFRI 
FINANSIERING 

OVER 5 ÅR

774 kr. pr. måned 

10 ÅRS
TRYGHEDSGARANTI

44.000 kr. 
inkl. Moms og

10 års tryghedsgaranti.

Køb af nyt fjervarmeanlæg

AMAGER, ØSTERBRO & LYNGBY AFD. 

Installationer udføres
kun i Storkøbenhavn
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SAWANA KONTINENTAL 
Dobbel fjedret pocketpring
Incl. Victoria 60 mm Latex topmadras 
Dess Sawana Light Grey eller Night Blue 
str. 160 / 180 x 200 cm. excl Gavl & Ben 

Pris. 29.767.-

NU 13.999.-

SPAR  52%UDSALG
FANTASTISKE PRISER 

på alle kendte brands

STRAKSLEVERING 
på udvalgte senge 

og sovesofaer

Finansier dit køb med 

0,-
i renter og gebyr

Den lille kæde med de STORE kompetencer

P GRATIS KUNDEPARKERING
VED ALLE BUTIKKER

Se mere på www.sengekompagniet.dk

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

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

* Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer

SPAR 25%RAMONE WOOD
Sovesofa med springindlæg.  
Dess. 573 Vivus Dusty Blue 
Udvendige mål: D 95 cm B 151 cm.  
Liggemål: 140 x 200 cm.

Pris. 11.845,-  

NU 9.999,- 

Pris. 10.035,-  

NU 7.999,- 

Pris. 15.999,-  

NU 12.999,- 

SPAR   
1.846,-

SPAR   
3.000,-

SPAR   
2.036,-

INNOVATION – ASLAK
Dobbeltsovesofa med elevationsløft og ben i eg. 
Soft Pocket springindlæg. Dess. 565 Twist Granite.  
Udvendige mål: D 95 cm B 200 cm.  
Liggemål: 140 x 200 cm.

AMSTERDAM SOVESOFA
Italiensk design sovesofa med 2 puder.  
Robust bed-inside stel. Dess.  
Modigliani Liggemål: 142 x 197 cm.  
Udvendig mål: B 194 cm. 

PÅ ALLE 
ELITE MADRASSER 

90 x 200  Pris 16.999,-  Nu 12.750,-
180 x 200  Pris 31.999,-  Nu 23.999,-

SPAR  50%

Pris. 44.995,-  

NU 23.497,- 

VIKING FRIGG  
KONTINENTALSENG
Håndbygget Svensk luksus  
kontinentalseng med et stort 
fjederindlæg bestående af 18cm 
Pocket fjeder ( 8 vindinger ). 
Zoneindeling og Hyperfoam  
polstring. inkl. Pulse latex  
topmadras. Sengen er bygget i 
Sverige og FSC mærket.  
Vælg mellem medium eller fast.  
excl. Gavl. Str. 180x200. 
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Min mave dikterede mit liv
–Merete er 46, og lever et fortravlet liv med 
karriere og 3 børn. – Jeg følte e� erhånden, 
at mit liv, var dikteret af min mave, som var 
gået helt i kludder. Hver gang jeg spiste blev 
jeg oppustet, og det føltes som om, min mave 
var ved at sprænge. Jeg undgik at spise mange 
forskellige ting. Det var svært at samle sig 
i hverdagen. Jeg følte mig ikke glad, og det 
gjorde, at min livskvalitet var rigtig dårlig. 
Jeg var konstant træt, og det gik ud over min 
famile.

Læste om Wild Biotic
–Tilfældigt læste jeg en meget 
spændende artikel om et helt nyt mælke-
syrebakterieprodukt, baseret på levende 
bakterier fra honning, honnindug honning 
og frisk pollen. Produktet hedder Wild 
Biotic™ og fodre dit eget økosystem med mere 
end 100 forskellige levende bakteriearter. 

Jeg har tidligere prøvet � ere forskellige 
mælkesyrebakterieprodukter, men intet der 
lignede dette.

Købte en æske i Matas
Artiklen og forskning bag produktet gav 
mig  virkelig lyst til at prøve. Tanken om, 
at kapslen indeholder naturlige og levende 
bakterier lød spændende. Jeg købte en æske i 
min lokale Matas butik.

God balance i maven
–E� er to uger oplevede jeg fordelene. Jeg har 
nu taget Wild Biotic i mere end to måneder, 
og jeg har fundet mit “glade jeg”. Jeg bliver 
ikke længere oppustet e� er et måltid, og jeg 
er  frisk og meget mere glad. Jeg er overbevist 
om, at min tarm påvirker hele min krop, og 
hvordan jeg har det. Jeg føler at min krop er 
i balance. Jeg er ikke længere dikteret af min 
mave og min livskvalitet er i top.

–Jeg følte mig konstant oppustet, træt og tung i hele kroppen. Hver gang jeg spiste noget, var 
det som om, min mave var ved at sprænge. Der var  intet der fungerede, og jeg var ked af det. 
Tilfældigt læste jeg om Wild Biotic, og hele den forskning der lå bag produktet. Jeg har nu taget 
2 kapsler hver dag i de sidste to måneder, og endelig fungere min mave. Jeg er SÅ glad! Jeg 
føler mig som et helt nyt menneske.

M
odelfoto

Endelig fungerer min mave 

Giv nyt liv til din tarm
Wild Biotic kapslen indeholder det som 
ingen anden mælkesyrekapsel har formået : 
At tilføre et helt eco-system, af mere end 100 
forskellige vilde bakteriestammer og andre 
gode mælkesyrebakterier til din tarm, taget 
direkte fra naturens blomster og biprodukter.

Wild Biotic er enestående i fl ere henseende
1: Med Wild Biotic spiser 
du naturens økosystem 
og styrker dit eget.  
Kapslen indeholder 
mere end 100 levende 
bakteriestammer fra 
honning, herunder 
mælkesyrebakterier, 
som alle � ndes naturligt 
i fordøjelsessystemet. 
Bakteriestammerne i Wild Biotic kommer 
direkte fra : honning, honningdug-honning og 
frisk pollen. 

2: Den gode og kra� ige bakterie Lactobacillus 
kunkeei er en central mælkesyrebakterie i 
Wild Biotic. Lactobacillus kunkeei � ndes 
naturligt i forskellige produkter fra bier, og 
har en særlig stærk og positiv virkning på 
slimhindernes sundhed i maven og tarmene. 
Kunkeei øger produktionen af immunsto� et 
Immunoglobulin A, som spiller en afgørende 
rolle i slimhindernes immunfunktion. 
Kunkeei er en yderst vigtig booster af en god 
tarm� ora.

3: Wild Biotic er et naturligt ”mirakel”. 
Honning, honningdug-honning og frisk 
pollen har alle forskellige pro� ler, på grund af 
indholdet af deres bakteriestammer. 
Honning er kendt for at være desin� cerende, 
anti-septisk og anti-bakteriel. Honningdug-

honning indeholder 400–500 forskellige typer
bakterier. Frisk pollen fra blomster i de 
franske alper indeholder 200–400 forskellige 
bakteriestammer, og har et særligt højt 
indhold af lactobakterier, som påvirker 
tarm� oraen. 

Den friske pollen frysetørres umiddelbart 
e� er indsamling for at bevare de aktive sto� er 
fra råpollen. Under hele indsamlings-og 
produktions-processen holdes temperaturen, 
under legemstemperatur, på 37 grader for at 
bevare de levende sunde bakterier intakt.

Schweizisk studie 
Wild Biotic er fremstillet på baggrund af et 
samarbejde mellem New Nordic og HEPA 
universitetet i Geneve, som har gennemført 
et studie af bakterier i forskellige typer 
honning og andre bi-produkter og blomster. 
Alle materialer til studiet er indsamlet fra 
nationalparken Mercantour i de Franske 
maritime alper. Her � ndes nogle af de mest 
øde områder i Europa. 

Wild Biotic™ er en enenestående kapsel, der implanterer et naturligt harmonisk økosystem af 
gode bakterier direkte i dit tarmsystem. På få uger hjælper det med at genoprette balancen i 
din tarms eget økosystem af bakterier. 

Wild Biotic giver nyt liv 
til din tarmfl ora

Wild Biotic indeholder 
bakteriestammer fra 

honning, der giver nyt 
liv til din tarm. 

Du kan se mere om Wild Biotic™ på 
www.newnordic.dk eller få yderligere 
information på tlf. 46 33 76 00. 

Typiske tegn på fedtlever
Alt for mange danskere lever for godt. God 
mad og dejlig vin sætter sine spor. Træthed og 
manglende overskud kan være typiske tegn 
på, at leveren er overbelastet. O� e kan man se 
det på området rundt om livet og på huden. 
Overvægt, træthed og dårlig fordøjelse er også 
typiske tegn.

Dansk opfi ndelse
Active Liver™ pillen er en revolutionerende 
op� ndelse, der i modsætning til det hav af 
slankeprodukter som � ndes på markedet, 
speci� kt virker ved at støtte din lever- og 
galdefunktion. 

Den onde cirkel
Normalt skyldes fedtlever ophobning af fedt 
i leverens celler på grund af usund livsstil. Og 
det er en ond cirkel, da sukkersto� er lettere 
ophobes i leveren, når du er overvægtig. Og 

fedt i leveren betyder, at du bliver dårligere til 
at forbrænde maden, du spiser.

Se problemet i øjnene
Det er ganske logisk, at du har svært ved at 
tabe dig, når din lever ophober fedt og når 
den er belastet af usunde levevaner. Derfor er 
Active Liver en fantastisk daglig helsepille til 
dig, der lever for godt og gerne vil tabe dig. 

Daglig helsepille til leveren
Pillen, som du skal tage én af dagligt, består 

udelukkende af naturekstrakter, som støtter 
lever-galde-systemets normale funktioner – 
noget som mange kan have brug for som en 
”daglig vitaminpille” til leveren. Har du fået 
lyst til at prøve Active Liver kan den købes hos 
Matas og helsekostbutikker.

Forskning viser, at fedt i leveren, såkaldt 
fedtlever, kan være en årsag til, at du har 
svært ved at tabe dig. Overraskende viser det 
sig, at op imod ni ud af ti overvægtige plages 
af fedtlever. Fedt i leveren mindsker leverens 
aktivitet og effektivitet, og det går ud over 
din forbrænding.

Ny forklaring 
på, at du ikke 
kan tabe dig

FEDT I LEVEREN

Du kan se mere om Active Liver på 
www.newnordic.dk eller få yderligere 
information på tlf. 46 33 76 00. 
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ANNONCE

Line, 40 år. – Jeg har været igennem en 
opslidende tid med mange udfordringer, 
og det påvirkede virkelig min hud. Den 
var stresset og tør i t-zonen. Mine øjenlåg 
posede og hang. Det var virkelig deprime-
rende.

Utrolig lækker creme
– Jeg har tidligere prøvet andre produkter 
fra New Nordic, med stor succes. Så da 

jeg så, at de havde lanceret en ny hud-
plejecreme, var jeg ikke i tvivl. Den måtte 
jeg bare prøve. Og det er jeg lykkelig og 
taknemmelig for. Cremen har en utrolig 
lækker og luftig konsistens, som jeg ikke 
har set før. Den dufter skønt og er utrolig 
drøj i brug.

Lækker og blød hud
– Jeg har nu brugt cremen i ca. en måned, 

og jeg føler, at jeg ser fantastisk ud. Hu-
den er helt utrolig lækker blød, jeg føler 
nærmest at mit ansigt stråler, og har fået 
masser af glød. Jeg får komplimenter for 
min hud. De synes, jeg ser mere frisk og 
sund ud.

Poserne omkring øjnene er væk !
–Det bedste er dog, at mine poser og 
rynker omkring øjnene er væk, det er helt 
utroligt, jeg tør næsten ikke tro det, det er 
jo nærmest magisk.

Hvor kan man købe Natural 
Magic™ Anti-Ageing Cream ?
Natural Magic™ Anti-Ageing Cream kan 
købes i Matas, Helsam, Helsemin og Din 
Lokale Helsekost. Fås også på udvalgte 

apoteker eller køb det online på www.
newnordic.dk. Har du spørgsmål, så ring 
til New Nordic på telefon 46 33 76 00.

Jeg har opnået
fantastiske resultater

VINDER AF DANISH BEAUTY AWARD 2021
Natural Magic™ Anti-Ageing Cream og resten af serien 
vandt ved den prestigefulde Danish Beauty Award 2021 
prisuddeling prisen som Årets Serie. Hemmeligheden bag 
den nærmest magisk effektive Natural Magic™ Anti-Ageing 
Cream er det høje indhold af højkoncentrerede urter, der 
påvirker din huds økosystem med et enestående resultat. 
Hver eneste testdeltager, dvs. 100 %, synes at cremen hjælper med at redu-
cere rynker. Den helt nye naturlige Natural Magic™ Anti-Ageing Cream er ba-
seret på aktive urteekstrakter, er naturlige, veganske og med naturlige dufte 
med funktionel effekt. Det giver en øjeblikkelig kosmetisk effekt. Cremen 
påvirker dine rynker og fi ne linjer for en strålende, sund og smuk hud.

M
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– Min hud i ansigtet har i en længere periode set rødmusset, – Min hud i ansigtet har i en længere periode set rødmusset, 
stresset, tør og modløs ud. Mine øjenlåg posede og var begyndt stresset, tør og modløs ud. Mine øjenlåg posede og var begyndt 
at hænge. Jeg var virkelig deprimeret over mit udseende. Efter at hænge. Jeg var virkelig deprimeret over mit udseende. Efter 
jeg er begyndt at bruge Natural Magicjeg er begyndt at bruge Natural Magic™™ Anti-Ageing Cream stråler  Anti-Ageing Cream stråler 
min hud. Den føles fantastisk lækker og blød. Og det bedste er, min hud. Den føles fantastisk lækker og blød. Og det bedste er, 
at poserne omkring øjnene er helt væk – det er nærmest magisk.at poserne omkring øjnene er helt væk – det er nærmest magisk.

Det er ganske 
normalt at 
hukommelsen 
spiller en et puds, 
når man kommer 
lidt op i alderen. 
Derfor er der fl ere og fl ere, 
der tager initiativ til selv at 
sørge for, at få de nærings-
stoffer og vitaminer, der 

har betydning for hjernens 
normale funktion.  Hjernen er 
den største og vigtigste del 
af dit nervesystem. Den inde-
holder milliarder af neuroner, 
og er hjemsted for tanker og 
følelser. Den modtager og 
koordinerer signaler samt 

dine sanser, bevægelser og 
hukommelse. 

Banebrydende
New Nordic har udviklet en 
banebrydende tablet med 
kraftfulde næringsstoffer til 
hjernen. Tabletten er baseret 

på grøn te i kombination 
med naturlig valnød, gra-
natæble og fyrrebark samt 
vitaminer. Indholdet af jod 
bidrager til normale kogniti-
ve funktioner. Pantothensyre 
bidrager til normal mental 
ydeevne. Ribofl avin, niacin, 
vitamin B6 og B12 reducerer 
træthed og udmattelse og 
thiamin, ribofl avin, niacin, 
vitamin B6 og B12 birager til 
normal funktion af nervesy-
stemet og thiamin, niacin, 
vitamin B6 og B12 bidrager 
til normale psykologiske 
funktioner.

Her forhandles 
Clear Brain™

Clear Brain™ kan købes i 
Matas, Helsam, Helsemin og 
Din Lokale Helsekost samt 
på apoteket. Fås også online 
på www.newnordic.dk. Har 
du spørgsmål, så ring til New 
Nordic på 46 33 76 00.

Du kan miste overblikket, når du har travlt. Du kan glemme navnene på 
folk, du har kendt i årevis. Du glemmer måske at købe ting, når du handler.

Her er tabletten, 
der bidrager til normale kognitive 
funktioner så som hukommelse 
og opmærksomhed

SÅDAN BEVARER JEG 
OVERBLIKKET !
RUTH ER EN TRAVL OG AKTIV DAME, DER 
NYDER PENSIONISTTILVÆRELSEN. – JEG VIL 
GERNE HOLDE MIG FRISK OG KLAR 
I HOVEDET, SÅ JEG IKKE, SÅ LET, MISTER 
OVERBLIKKET OG FORTSAT KAN HOLDE 
MIG KONCENTRERET OG OPMÆRKSOM, 
SELVOM JEG BLIVER ÆLDRE.

– I takt med, at jeg er blevet ældre, er jeg 
blevet mere bevidst om, at jeg gerne vil 
gøre noget for at holde mig frisk, opmærk-
som og koncentreret, så jeg kan nyde livet 
fuldt ud. Jeg ved, at jeg vil blive ked af 
det, hvis jeg ikke kan gøre alle de ting jeg 
holder af. 

–Jeg tager 2 Clear Brain™ tabletter hver dag 
med vitamin B6 og B12 som er med til at 
reducere træthed og udmattelse og med 
jod der bidrager til normale kognitive funk-
tioner som hukommelse og opmærksom-
hed. Det er jeg rigtig glad for, jeg synes, 
det fungerer rigtig godt for mig.

FRISK OG KLAR I HOVEDET
– Jeg føler mig frisk og nyder tilværelsen. 
Jeg nyder at passe mine børnebørn og 
have, og jeg elsker at spille kort med na-
boerne. Jeg har en travl hverdag, men jeg 
føler aldrig, at jeg mister overblikket, føler 
mig forvirret eller udmattet. Jeg skal ikke 
sidde og falde hen i en lænestol, jeg vil ud 
og være sammen med venner og familie.

M
od
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Mental ydeevne og 
hukommelse

www.newnordic.dk

Online Store
Din lokale 
helsekost

www.newnordic.dk

Online Store
Din lokale 
helsekost

B6 og B12 bidrager til at nervesystemet 
fungerer normalt.

Tabletten kan anvendes 
af både unge og ældre.
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 Paddel til SUPboard 
 Aluminium. Forstærket blad. Anti-twist system. 
Ergonomisk T-formet håndtag og justerbar længde.
L. 165-205 cm. 
Varenr.  3453 

 Sikkerhedsline til 
SUPboard 
Varenr.  3366 

 119,- 

 SUPboard 
 Model: Pathfinder
Super Light.
Til 1 person. Oppusteligt. 
Inkl. bæretaske, pumpe, 
paddel og reparationskit.
Maks. tryk: 15 PSI.
H. 13 x B. 76 x L. 315 cm. 
Maks. belastning: 110 kg.
Varenr.  18230 

 SUPboard 
 Model: Pathfinder 
Super Lightweight.
Til 1 person. Oppusteligt.
Inkl. bæretaske, pumpe, 
paddel og 
reparationskit.
Maks. tryk: 15 PSI.
H. 15 x B. 76 x L. 335 cm.
Maks. belastning: 122 kg. 
Varenr.  16293 

  199,- 

  799,-   1499,- 

 Massagebriks 
 Madras, 7,5 cm tyk, med betræk af 
sort PU-kunstlæder.
Justerbar højde: 60-90 cm.
Madrasmål: 70 x 185 cm.
Let at klappe ud og ind.
Justerbar hovedstøtte.
Leveres inkl. U-armstøtte (foran),
armstøtter (siden) og med
praktisk opbevarings-/bæretaske.
Maks. belastning: 270 kg.
CE-godkendt. 
Varenr.  4838 

 Gymnastikribbe 
 Fyrretræ. H. 2,20 m x B. 70 cm. Leveres i samlesæt. 
Varenr.  9630 

 Enkelt ribbe 
 Fyrretræ.
H. 29 x B. 72 x D. 15 cm. 
Varenr.  3078 

  599,- 

  149,- 

 Airtrack 
 Oppustelig gymnastikmåtte. 
Slidstærkt materiale.
Elektrisk pumpe (inkl.). 

 Rund 
 Ø. 200 x H. 20 cm 
Varenr.  6383 

 Rektangulær 
 H. 10 x B. 100 x L. 300 cm. 
Varenr.  4386 

  399,- 
  299,- 

  999,- 

 Fitnesstrampolin 
 Ø. 101,2 cm.
Hoppeflade: Ø. 75 cm.
Maks. belastning: 150 kg. 
Varenr.  8949 

  399,- 

 SUPboard 
 Model: Pathfinder

 SUPboard 
 Model: Pathfinder 
Super Lightweight.
Til 1 person. Oppusteligt.
Inkl. bæretaske, pumpe, 
paddel og  Enkelt ribbe 

  149,- 

ALTID LAVE PRISER
KØB I BUTIK ELLER BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK                             

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på harald-nyborg.dk og vær opdateret på nyheder og gode tilbud.
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NYHEDNYHED NYHEDNYHED NYHEDNYHED NYHEDNYHED NYHEDNYHED NYHEDNYHED

 Model T03 
 150 lumen. COB LED.
3 lysfunktioner.
3 x AAA batterier (ekskl.). 
Varenr.  18283 

 Model T12 
 200 Lumen. COB LED.
5 lysfunktioner.
3 x AAA batterier (ekskl.).
IP64. 
Varenr.  18284 

 Model T55 
 120 lumen. Med fokuseret 
og spredt lys.
3 lysfunktioner.
3 x AAA batterier (ekskl.). 
Varenr.  18285 

 Model T65 genopladelig 
 300 lumen. XPG og COB LED.
5 lysfunktioner. IPX4.
Brugstid op til 11,5 time. 
Varenr.  18286 

 Pandelygte 
 Vippefunktion og justerbar rem. 

 Kædelås 
 Ekstra stærk med 2 stk. nøgler.
L. 90 cm. 

 6 mm 
Varenr.  6200  99,- 
 8 mm 
Varenr.  6242  139,- 

 MTB   29” 
 21 SHIMANO Tourney gear.
Med skivebremser. Inkl. ringeklokke, skærme og egerreflekser.
Stelhøjde: 52 cm.
Sort. 
Varenr.  19161  

 MTB 29” 
 24 SHIMANO Tourney gear.
Med skivebremser. Inkl. ringeklokke, skærme og egerreflekser.
Stelhøjde: 52 cm.
Limegrøn. 
Varenr.  19162  

 MTB 24” 
 21 SHIMANO Tourney TY300-gear.
Med TEKTRO mekaniske skivebremser. 
Inkl. skærme, reflekser, ringeklokke 
og støtteben.
Stelhøjde: 33 cm.
Grøn. 
Varenr.  3055  

  1599,- 

  1999,-   1999,- 

  199,-   49,- 

  39,-   29,- 

  59,- 

 Cykellås og kædelås 
 Cykellås RS1401 med hus og låsearm 
af rustbeskyttet hærdet stål.
Kædelås NP150: L. 150 cm x 
Ø. 10 mm. 
Varenr.  19745 

 MTB 24” 
 21 SHIMANO Tourney TY300-gear.
Med TEKTRO mekaniske skivebremser. 
Inkl. skærme, reflekser, ringeklokke 
og støtteben.
Stelhøjde: 33 cm.
Grøn. 
Varenr.  3055  

ALTID LAVE PRISER

Priserne gælder fra den 11. august til og med den 24. august 2022. Der tages forbehold for trykfejl.
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 Shopper 28” 
 Med aluminiumsstel. Rustfrie skruer, bolte og eger. 
Justérbar frempind og lukket krankboks. 
Inkl. cykelkurv og kraftig stålbagagebærer.
Stelhøjde: 46 cm. V-bremse. 

 3 SHIMANO gear 
 Hvid 
Varenr.  4536 

 Sort 
Varenr.  8962 

 Til 1 cykel 
 H. 34 x B. 11 x D. 29 cm. 
Varenr.  1619 

 Til 3 cykler 
 H. 34 x L. 69,5 x D. 26 cm. 
Varenr.  1660 

 Til 5 cykler 
 H. 34 x L. 129,5 x D. 26 cm. 
Varenr.  1675 

 Cykelstativ 
 Powdercoated. 
Kan monteres på 
jorden eller på væg. 

 Cykelhjelm 
 20 luftkanaler, masser af luftindtag.
Drejespænde i nakken.
Insektnet foran.
In-mold teknologi, der giver en 
stærk og let hjelm.
Str. M 55-58 cm og L 58-61 cm. 

 M, sort 
 55-58 cm 
Varenr.  12186 

 M, hvid 
 55-58 cm. 
Varenr.  12188 

 L, sort 
 58-61 cm 
Varenr.  12187 

 L, hvid 
 58-61 cm. 
Varenr.  12189 

 Kuglehjelm 
 12 luftkanaler til optimal ventilation.
Drejespænde i nakken.
Str. M 55-58 cm og L 58-61 cm. 
 M, hvid 
 55-58 cm. 
Varenr.  12192 

 M, sort 
Varenr.  12194 

 L, hvid 
 58-61 cm. 
Varenr.  12193 

 L, sort 
Varenr.  12195 

  49,- 

  199,- 

  249,- 

  125,- 
FRIT VALG

  1999,- 
FRIT VALG

 MTB 27,5” 
 24 SHIMANO Tourney gear.
Med skivebremser. Inkl. ringeklokke, skærme og egerreflekser.
Stelhøjde: 52 cm.
Grøn. 
Varenr.  19160  

 MTB 26” 
 18 SHIMANO Tourney TY300-gear.
Med V-bremse for og bag. Inkl. støtteben.
Stelhøjde: 36 cm.
Sort. 
Varenr.  3529  

  1699,-   1999,- 

ALTID LAVE PRISER
KØB I BUTIK ELLER BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK                             

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på harald-nyborg.dk og vær opdateret på nyheder og gode tilbud.
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 Børnehjelm camouflage 
 17 luftkanaler til optimal ventilation.
Drejespænde i nakken. In-mold 
teknologi, der giver en stærk 
og let hjelm. 

 S, blå 
 48-52 cm. 
Varenr.  12178 

 M, blå 
 52-56 cm. 
Varenr.  12179 

 Børnehjelm 
 12 luftkanaler til optimal ventilation.
Drejespænde i nakken. In-mold 
teknologi, der giver en stærk
og let hjelm. 

 S, pink 
 48-52 cm. 
Varenr.  12180 

 M, pink 
 52-56 cm. 
Varenr.  12181 

 Frozen cykel 
 Inkl. støttehjul, cykelkurv, fodbremse, 
reflekser og dukkecykelstol. 

 12” 
Varenr.  9848 

 16” 
Varenr.  9849 

 Løbecykel 
 Frozen II 
Varenr.  10124 

 Spiderman cykel 
 Inkl. støttehjul, håndbremse, 
reflekser og ringeklokke. 

 12” 
Varenr.  14363 

 16” 
Varenr.  13430 

 Cykelhjelm 
 Str. 52-56 cm. 

 Spiderman 
Varenr.  13417 

 Frozen 
Varenr.  13418 

 Cykelanhænger til 2 børn 
 3-i-1: Cykeltrailer, klapvogn og løbevogn i ét produkt.
Bæreevne: 2 x 18 kg + 2,2 kg. 5-punkts sikkerhedsseler.
Indbygget regnslag og solsejl. 2 baghjul, 2 forhjul samt 
joggerhjul (inkl.). Sikkerhedsflag. Éttrins-foldemekanisme.
Sikkerhedslås på trækstang. 
Varenr.  11160 

 Cykelanhænger 
model maxi 
 Totallast 80 kg. Kraftige 
16” luftgummihjul.
Stålramme med aftagelig 
kasse fremstillet af
slagfast plast. Kassens 
øverste og yderste mål:
L. 76 x B. 48 x D. 31 cm.
Komplet med kuglekobling. 
Varenr.  3470 

 Børnecykel trehjulet 
 Inkl. 2 stk. cykelkurve, båthorn, styre-
håndtag og sikkerhedsrem. Anbefalet 
alder fra 3-6 år. Sølvmetallic. 
Varenr.  19736 

  799,- 

  299,- 

  149,- 

  999,-   799,-   999,- 

  499,- 
  1799,-   299,- 

  149,- 
FRIT VALG

  99,- 
FRIT VALG

  149,- 
FRIT VALG

 Cykelmonteringsstander 
 Trinløs højdejustering fra ca. 110 til 
190 cm. Stabilt design med 4 støtter. 
Hurtigspændere, magnetisk opbevar-
ingsbakke og styrstabilisator.
Maks. belastning: 30 kg. 
Varenr.  6790 

 Cykelhjelm 
 Str. 52-56 cm. 

 Spiderman 
Varenr.  13417 

 Frozen 
Varenr.  13418 

 Børnecykel trehjulet 
 Inkl. 2 stk. cykelkurve, båthorn, styre-
håndtag og sikkerhedsrem. Anbefalet 
alder fra 3-6 år. Sølvmetallic. 
Varenr.  19736 

  149,-   149,- 
  99,- 

FRIT VALGFRIT VALG

ALTID LAVE PRISER

Priserne gælder fra den 11. august til og med den 24. august 2022. Der tages forbehold for trykfejl.
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Alicante
Anodiserede sølvfarvede 
aluminiumsstolper. 
Plankerne er børstede 
og antracitgrå. 

 Malaga
Sorte pulverlakerede 
aluminiumsstolper. 
Plankerne er børstede 
og antracitgrå.

Komposit 
Komposit med træstruktur er et vedligeholdelsesfrit materiale med 
et flot, stilrent og moderne udtryk. Komposit er yderst bestandig 
overfor både vind og vejr, takket være materialet. 

TIP: Vask med klud og sæbevand er nok til at holde det pænt.

Komposit 
Komposit med træstruktur er et vedligeholdelsesfrit materiale med 
et flot, stilrent og moderne udtryk. Komposit er yderst bestandig 
overfor både vind og vejr, takket være materialet. 

TIP: Vask med klud og sæbevand er nok til at holde det pænt.
VEDLIGE-

HOLDELSES-
FRIT

 Valencia
Sorte pulverlakerede 
aluminiumsstolper. 
Plankerne er antracitgrå 
med træstruktur. 

 Sevilla 
Anodiserede sølvfarvede 
aluminiumsstolper.
Plankerne er antracitgrå 
med træstruktur.

Komposit Komposit 

SÆLGES KUN I VORES  WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK                   
                   

FRAGT TILLÆGGES

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på harald-nyborg.dk og vær opdateret på nyheder og gode tilbud.
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  2799,- 
FRAGT TILLÆGGES

  1699,- 
FRAGT TILLÆGGES

H.180   1499,- 
FRAGT TILLÆGGES

H.180   3649,- 
FRAGT TILLÆGGES

H.180

Starthegn
Alicante 
 H. 150 x B. 190 x L. 6,8 cm. 
Varenr.  70374 

 H. 180 x B. 190 x L. 6,8 cm. 
Varenr.  70401 

Valencia
 H. 150 x B. 190 x L. 6,8 cm. 
Varenr.  70380 

H. 180 x B. 190 x L. 6,8 cm. 
Varenr.  70382 

Malaga 
 H. 150 x B. 190 x L. 6,8 cm. 
Varenr.  70392 

 H. 180 x B. 190 x L. 6,8 cm. 
Varenr.  70394 

Sevilla 
 H. 150 x B. 190 x L. 6,8 cm. 
Varenr.  70388 

 H. 180 x B. 190 x L. 6,8 cm. 
Varenr.  70390 

Låge  
Alicante
H. 150 x B. 110 x L. 6,8 cm.
Varenr. 70576

H. 180 x B. 110 x L. 6,8 cm. 
Varenr.  70373 

Valencia
 H. 150 x B. 110 x L. 6.8 cm. 
Varenr.  70412 

 H. 180 x B. 110 x L. 6,8 cm. 
Varenr.  70379 

Malaga
 H. 150 x B. 110 x L. 6.8 cm. 
Varenr.  70414 

H. 180 x B. 110 x L. 6.8 cm. 
Varenr.  70391 

Sevilla
 H. 150 x B. 110 x L. 6.8 cm 
Varenr.  70413 

 H. 180 x B. 110 x L. 6.8 cm. 
Varenr.  70387 

 Skraldespandsskjuler 
Alicante
H. 124-130 x B. 184 x L. 94 cm.
Varenr. 70378

Valencia
 H. 124-130 x B. 184 x L. 94 cm. 
Varenr.  70384 

Malaga
H. 124-130 x B. 184 x L. 94 cm.
Varenr. 70396

Sevilla
 H. 124-130 x B. 184 x L. 94 cm. 
Varenr.  70386 

Modulhegn  
Alicante
H. 150 x B. 185 x L. 6,8 cm.
Varenr. 70399

H. 180 x B. 185 x L. 6,8 cm.
Varenr. 70402

Valencia
 H. 150 x B. 190 x L. 6,8 cm. 
Varenr.  70381 

H. 180 x B. 185 x L. 6,8 cm. 
Varenr.  70383 

Malaga 
 H. 150 x B. 185 x L. 6,8 cm. 
Varenr.  70393 

H. 180 x B. 185 x L. 6,8 cm. 
Varenr.  70395 

Sevilla 
 H. 150 x B. 185 x L. 6,8 cm.
Varenr.  70389 

H. 180 x B. 185 x L. 6,8 cm. 
Varenr.  70385 

  1199,- 
FRAGT TILLÆGGES

H.150   2999,- 
FRAGT TILLÆGGES

H.150

Skraldespandsskjuler  
Indeholder:
4 stk. stolper (200 cm)
6 stk. dæklister (150 cm)
1 stk. topstykke (181 cm) 
og 2 stk. topstykker (91 cm)
8 stk. planker (180 cm) 
og 16 stk. planker (90 cm)
1 stk. bundstykke (181 cm) og 2 stk. bund-
stykker (91 cm)
4 stk. stolpetoppe

Skraldespandsskjuleren har samme stolper 
som hegnet. Stolperne har riller på tre af sid-
erne, så man på tre sider kan sætte planker 
90 grader ud fra stolpen. Derfor kan man 
nemt sætte plankerne anderledes, hvis man 
f.eks. ønsker skjuleren i en L-form i stedet.

Starthegn 
Indeholder:
150 cm: 
H. 150 x B. 190 x L. 6,8 cm.
10 stk. hegnsplanker.
180 cm:
H. 180 x B. 190 x L. 6,8 cm.
12 stk. hegnsplanker.
Begge indeholder også
2 stk. aluminiumstolper - 
anodiseret (6,8 x 6,8 cm).
2 stk. hætter til stolperne.
1 stk. topstykke.
1 stk. bundstykke.
1 stk. aluminium dækliste.

Modulhegn 
Indeholder:
150 cm: 
H. 150 x B. 185 x L. 6,8 cm.
10 stk. hegnsplanker.
180 cm:
H. 180 x B. 185 x L. 6,8 cm.
12 stk. hegnsplanker.
Begge indeholder også
1 stk. aluminiumstolpe - 
anodiseret (6,8 x 6,8 cm).
1 stk. hætte til stolpen.
1 stk. topstykke.
1 stk. bundstykke.
1 stk. aluminium dækliste.

Kompositlåger 
Indeholder:
11 stk. planker (v. H.180) 9 stk. planker (v. 
H.150)
1 stk. dørkarm (hængselside)
1 stk. dørkarm (håndgrebside)
2 stk. top/bunde karm
4 stk. dækskinner
1 stk. cover til beslag
2 stk. hængselbeslag
2 stk. kuglelejebeslag (top og bund)
1 stk. beslagcover
2 stk. endebeslag

OBS: Låsesæt med håndgreb og låseka-
sse skal tilkøbes.

 Låsesæt

Sort 
Varenr.  70397 

 Sølv 
Varenr.  70398  499,- 

FRIT VALG

FRAGT TILLÆGGES

HUSK LÅS

Plads til 3 spande

  1499,- 
FRAGT TILLÆGGES

H.150

HUSK LÅSHUSK LÅSHUSK LÅSHUSK LÅSHUSK LÅSHUSK LÅS

Plads til 3 spande
Plads til 3 spande
Plads til 3 spande
Plads til 3 spande
Plads til 3 spande
Plads til 3 spande

SÆLGES KUN I VORES  WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK                   
                   

FRAGT TILLÆGGES

Priserne gælder fra den 11. august til og med den 24. august 2022. Der tages forbehold for trykfejl.
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 London 
 1 loungesæde 
og 3 siddepladser. 
Varenr.  70410 

 Udespa 
 Luksus udespa med plads til 4 personer.
41 massagedyser og brugervenligt display.
LED-lys i bund og springvand.
H. 90 x B. 180 x L. 220 cm.   33999,- 

FRAGT TILLÆGGES

 Dublin 
 2 loungesæder 
og 2 siddepladser. 
Varenr.  70409 

  36999,- 
FRAGT TILLÆGGES

SÆLGES KUN I VORES  WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK                   
                   

FRAGT TILLÆGGES

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på harald-nyborg.dk og vær opdateret på nyheder og gode tilbud.
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  16999,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Drinksholder til vildmarksbad 
 Monteres på siden af vildmarksbadet. 

I bejdset fyrretræ. H. 13 x B. 20 x L. 60 cm.
Passer til vildmarksbad med 

udvendig Ø. 200 cm. 

Varenr.  70099 

 Hylde til 
vildmarksbad 
 Ideel til drinks, snacks, 
håndklæde osv.
I bejdset fyrretræ.
B. 20 x L. 80 cm.
Passer til vildmarksbad 
med udvendig Ø. 200 cm. 
Varenr.  70098 

 Varmebeskyttelse 
til skorsten 
 Skærmer mod det varme 
skorstensrør. I rustfrit stål. 
Ø. 21 x L. 100 cm.
Passer til mange forskellige 
vildmarksbade på markedet. 
Varenr.  70093 

 699,- 

 Låg til vildmarksbad 
 Minimerer varmetabet og reducerer 
opvarmningstiden.
Låget kan vippes op på midten.
I vinyl og polystyren. Ø. 200 cm. 
Varenr.  70092 

  399,- 
FRAGT TILLÆGGES

  349,- 
FRAGT TILLÆGGES

  1799,- 
FRAGT TILLÆGGES

FRAGT TILLÆGGES

FRAGT TILLÆGGES

Nyd de kølige aftener 
i et vildmarksbad

 Regnhætte til vildmarksbad 
 Forhindrer regn, sne og blade i at 
falde ned i skorstenen.
I rustfrit stål. H. 26 x Ø. 24 cm. 

 Til Ø. 11,5 cm skorsten 
Varenr.  70096  179,- 
 Til Ø. 12,5 cm skorsten 
Varenr.  70097  179,- 

 Vildmarksbad 
 Model: Las Palmas.
Lækkert vildmarksbad med glasfiberkar 
med plads til 4-5 personer.
Vildmarksbadet har intern ovn og er 
beklædt med bejdset fyrretræ.
Trappe og skorsten (inkl.).
Indvendig/udvendig: Ø. 180/200 x H. 
65/96 cm.
Vandvolumen: Ca. 1.100 liter. 
Varenr.  70090 

 Låg til vildmarksbad 
 Minimerer varmetabet og reducerer 
opvarmningstiden.
Låget kan vippes op på midten.
I vinyl og polystyren. Ø. 200 cm. 
Varenr.  70092 

  1799,- 
FRAGT TILLÆGGES
FRAGT TILLÆGGES

 Regnhætte til vildmarksbad 

SÆLGES KUN I VORES  WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK                   
                   

FRAGT TILLÆGGES

Priserne gælder fra den 11. august til og med den 24. august 2022. Der tages forbehold for trykfejl.
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 Redskabsskur 
 Model: Skylight.
Ovenlystag, som giver godt lysindfald.
Ventilationsåbninger foran og bagpå.
Skridsikkert gulv. 
Låsbar dør (ekskl. hængelås).
Vedligeholdelsesfrit. Let at montere.
Materiale: Polykarbonat og aluminium.
Farve: Midnatsgrå. 

  3199,- 
FRAGT TILLÆGGES

  6999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  4499,- 
FRAGT TILLÆGGES

  3799,- 
FRAGT TILLÆGGES

  3399,- 
FRAGT TILLÆGGES

 2,1 m² 
 H. 203,5 x B. 120,7 x L. 176,8 cm. 
Varenr.  70569 

 Pent 2,1 m² 
 H. 203 x B. 117,5 x L. 175 cm. 
Varenr.  70568 

 2,8 m² 
 H. 217 x B. 185,4 x L. 153,6 cm. 
Varenr.  70570 

 4,2 m² 
 H. 217 x B. 185,4 x L. 228,6 cm. 
Varenr.  70571 

 7 m² 
 H. 217 x B. 185,4 x L. 378,6 cm. 
Varenr.  70572 

Ovenlystag

pent pent  2,1 m2,1 m22

2,8 m2,8 m22

4,2 m4,2 m22

7 m7 m22

2,1 m2,1 m22

  3199,- 
FRAGT TILLÆGGES

2,1 m2,1 m22

SÆLGES KUN I VORES  WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK                   
                   

FRAGT TILLÆGGES

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på harald-nyborg.dk og vær opdateret på nyheder og gode tilbud.
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 Beskæresaks 
 Amboltskær.  
Varenr.  70448 

 Beskæresaks 
 Sideskær. 
Varenr.  70449 

 Beskæresaks
Comfort 
 Sideskær.  
Varenr.  70450 

 Grensaks 
EasyCut 500 B 
 Sideskær.
Kapacitet: Ø. 42 mm.
Optimal skærevinkel og 
indbygget stopbuffer.
Non-stick belægning. 
Velegnet til at beskære 
grønne grene på 
buske og træer. 
Varenr.  70451 

 Teleskop grensav 
 Model: TCS 20/18V.

Gør det nemt at beskære grene, 
som ellers er svære at nå.

Batteriniveauet vises på 
LED-display.

18V lithium-ion batteri (Power 
For All) og oplader (inkl.).

Driftstid: Op til 50 min.
Sværdlængde: 20 cm.
Totallængde: 2,39 m.

Vægt: 3,5 kg. 
Varenr.  70429 

 Grensaks 
EnergyCut 600 B 
 Sideskær.
Kapacitet: Ø. 42 mm.
Yder op til 3 gange 
mere skærekraft ved hjælp 
af det integrerede gear.
Præcisionsslebne knive 
med non-stick belægning.
Perfekt til at beskære 
grønne grene. 
Varenr.  70452 

 Havevogn 
med låg 
 Stativ til montering på 
væggen og en affald-
spose (inkl.). Maks. 
kapacitet: 70 kg. 
Varenr.  70460 

 Håndspreder 
 Model: M. Til jævn spredning af gød-
ning, frø og salt på mindre arealer op til 
100 m². Kan rumme 1,8 L. 
Varenr.  70458 

 Strøvogn 
 Model: L. Til jævn spred-
ning af gødning, frø og salt 
på arealer op til 400 m².
Kan rumme 12,5 L. 
Varenr.  70459 

 Altanboks 
 Med planteske, håndkultivator, beskære-
saks og børste. Regntæt beholder med 
låg, der kan bruges til fejebakke. 
Varenr.  70461 

  75,- 
FRAGT TILLÆGGES

  99,- 
FRAGT TILLÆGGES

  149,- 
FRAGT TILLÆGGES

  165,- 
FRAGT TILLÆGGES

  225,- 
FRAGT TILLÆGGES

  149,- 
FRAGT TILLÆGGES

  349,- 
FRAGT TILLÆGGES

  499,- 
FRAGT TILLÆGGES

  269,- 
FRAGT TILLÆGGES

  1399,- 
FRAGT TILLÆGGES

  499,- 
FRAGT TILLÆGGES
FRAGT TILLÆGGES
FRAGT TILLÆGGES

SÆLGES KUN I VORES  WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK                   
                   

FRAGT TILLÆGGES
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42

 Græssaks 
 Jævn og effektiv klipning. 360° 
roterbar kniv. Ergonomisk hånd-
tag. Lås til enhåndsbetjening. 
Varenr.  70447 

 Græstrimmer 
 Model: EasyCut 23/18V.
RotorCut-klippesystem 
med robuste plastklinger.
Teleskopskaft, justerbart 
håndtag og vipbart hoved.
Kanttrimmefunktion.
Batteriniveauet vises 
på LED-display.
18V lithium-ion batteri (Power 
For All) og  oplader (inkl.).
Driftstid: Op til 45 min.
Klippebredde: 23 cm.
Vægt: 2,9 kg. 
Varenr.  70424 

 Græstrimmer 
 Model: ComfortCut 23/18V.
RotorCut-klippesystem 
med robuste plastklinger.
Teleskopskaft, justerbart 
håndtag og vipbart hoved.
Kanttrimmefunktion.
Batteriniveauet vises på 
LED-display. 18V lithium-ion 
batteri (Power For All) og 
oplader (inkl.). 
Driftstid: Op til 56 min.
Klippebredde: 23 cm.
Vægt: 2,6 kg. 
Varenr.  70425 

 Græstrimmer 
 Model: Smallcut Li-23R.
RotorCut-klippesystem 
med robuste plastklinger.
Ergonomisk håndtag samt 
ekstra håndtag.
Indbygget 14,4V lithium-ion 
batteri og oplader (inkl.).
Klippebredde: 22,3 cm.
Vægt: 2,17 kg. 
Varenr.  70419 

 Plæneklipper 
 Model: PowerMax 1800/42.
Perfekt til græsplæner på 
op til 800 m².
Dura Edge-kniv og 
ErgoTec-håndtag.
Motor: 1800 W.
Klippebredde: 42 cm.
Klippehøjde: 20-60 mm, 5 trin.
Græsopsamler: 45 L. 
Varenr.  70437 

 Plæneklipper 
 Model: PowerMax 32/36V.
Perfekt til græsplæner på op til 200 m².
Stor manøvredygtighed. ErgoTec-håndtag.
2 stk. 18V 2,5 Ah lithium- ion batterier 
(Power For All) og 1 stk. oplader (inkl.).
Klippebredde: 32 cm.
Klippehøjde: 20-60 mm, 10 trin. 
Varenr.  70423 

 Plæneklipper 
 Model: PowerMax 1100/32.

Perfekt til græsplæner på 
op til 300 m².

ErgoTec-håndtag.
Motor: 1100 W.

Klippebredde: 32 cm.
Klippehøjde: 20-60 mm, 10 trin.

Græsopsamler: 30 L. 
Varenr.  70436 

 Plæneklipper 
 Model: Handymower 22/18V.
Perfekt til græsplæner på op 
til 50 m².
18V 2,5 Ah lithium-ion batteri 
(Power For All) og oplader (inkl.).
Driftstid: Op til 25 min.
Klippebredde: 22 cm.
Klippehøjde: 30-50 mm, 3 trin. 
Varenr.  70422 

  149,- 
FRAGT TILLÆGGES

  699,- 
FRAGT TILLÆGGES

  1299,- 
FRAGT TILLÆGGES   999,- 

FRAGT TILLÆGGES

  1999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  799,- 
FRAGT TILLÆGGES

  1499,- 
FRAGT TILLÆGGES

  2299,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Plæneklipper 
 Model: PowerMax 1100/32.

Perfekt til græsplæner på 
op til 300 m².

ErgoTec-håndtag.
Motor: 1100 W.

Klippebredde: 32 cm.
Klippehøjde: 20-60 mm, 10 trin.

Græsopsamler: 30 L. 

SÆLGES KUN I VORES  WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK                   
                   

FRAGT TILLÆGGES

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på harald-nyborg.dk og vær opdateret på nyheder og gode tilbud.
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 Reparationssæt 
 Til reparation af 
afgrænsnings kablet. 5 
m afgrænsningskabel. 
10 pløkker til at holde 
kablet på plads i jorden. 6 
forbindelsesstykker til at 
samle kablet. 
Varenr.  70443 

 Garage til robotplæneklipper 
 Passer til Gardena robotplæneklipper Sileno 
Minimo, Sileno City og Sileno Life. 
Varenr.  70445 

 Afgrænsnings-
kabel 50 m 
 Definerer arbejdsområdet 
for robotplæneklipperen. 
Varenr.  70444 

 Sileno Life 1000 
 Lithiumbatteri: 18V/2 Ah (inkl.).
Klippebredde: 22 cm.
Klippehøjde: 20-50 mm.
Maks. hældningsvinkel: 35°.
Klippeareal: Ca. 1000 m².
Støjniveau: 57 dB(A).
Kan styres via Gardenas Bluetooth-app.
Der medfølger: Ladestation, 
200 m afgrænsningskabel og 
300 stk. kabelpløkker. 
Varenr.  70441 

 Sileno Minimo 250 
 Lithiumbatteri: 18V/2 Ah (inkl.).
Klippebredde: 16 cm.
Klippehøjde: 20-45 mm.
Maks. hældningsvinkel: 25°.
Klippeareal: Ca. 250 m².
Støjniveau: 57 dB(A).
Kan styres via Gardenas 
Bluetooth-app.
Der medfølger: Ladestation, 
150 m afgrænsningskabel og 
150 stk. kabelpløkker. 
Varenr.  70438 

Ca. 1000 mCa. 1000 m22

Ca. 250 m2

 Sileno Minimo 400 
 Lithiumbatteri: 18V/2 Ah (inkl.).
Klippebredde: 16 cm.
Klippehøjde: 20-45 mm.
Maks. hældningsvinkel: 25°.
Klippeareal: Ca. 400 m².
Støjniveau: 57 dB(A).
Kan styres via Gardenas 
Bluetooth-app.
Der medfølger: Ladestation, 
150 m afgrænsningskabel og 
150 stk. kabelpløkker. 
Varenr.  70439 

Ca. 400 mCa. 400 m22

  149,- 
FRAGT TILLÆGGES   249,- 

FRAGT TILLÆGGES

  1399,- 
FRAGT TILLÆGGES

  3999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  4299,- 
FRAGT TILLÆGGES

  7499,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Sileno Minimo 250 
 Lithiumbatteri: 18V/2 Ah (inkl.).
Klippebredde: 16 cm.
Klippehøjde: 20-45 mm.
Maks. hældningsvinkel: 25°.
Klippeareal: Ca. 250 m².
Støjniveau: 57 dB(A).
Kan styres via Gardenas 
Bluetooth-app.
Der medfølger: Ladestation, 

Ca. 250 mCa. 250 m22

  3999,- 
FRAGT TILLÆGGES
FRAGT TILLÆGGESSÆLGES KUN I VORES  WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK                   
                   

FRAGT TILLÆGGES

Priserne gælder fra den 11. august til og med den 24. august 2022. Der tages forbehold for trykfejl.
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 Dumper 
 Benzindreven mini-dumper ideel 
til transport af jord, grus, sten, 
nedrivningsaffald og meget mere. 
Den kan læsse maks. 300 kg. 
Med luftgummihjul med terræn-
gående dæk og firehjulstræk for 
maks. greb, stort tippelad, 
3 fremadgående gear og et bakgear, 
styres med håndgreb. Meget 
fleksibel og nem at manøvrere. 
Model: DP3000.
Motor: 6,5 HK -196 cc, 1 cylinder, 
4-takt.
Gear: 3 (2,5/4,8/6,4 km/t).
Bakgear: 1 (2 km/t).
Kapacitet: 300 kg.
H. 138 x B. 76 x L. 100 cm.
Tippelad: H. 56 x B. 65 x L. 91,2 cm. 
Vægt: 148 kg. 
Varenr.  70030 

 Pælebor 
 Velegnet til f.eks. huller 
til hegnspæle, plantning 
af træer, buske og større 
planter m.m.  
Nemt at håndtere 
og vedligeholde. 
Højtydende 2-takt-
benzinmotor.  
3 bor Ø. 100, 150, 
200 mm (inkl.). 
Varenr.  70049 

 Pladevibrator 60 kg 
 Til komprimering og vibrering 
af sand, jord eller grus inden 
anlægning af terrasser eller ind-
kørsler. Hjul bagpå og håndtag 
foran på maskinen.
Gummimåtte (inkl.).
Motor: 6,5 HK.
Tankstørrelse: 3,6 L.
Fremdrift: 21,4 m/min.
Slagkraft: 1210 kg/12,1 kN.
Komprimeringsdybde: 20 cm.
Pladestørrelse: B. 35 x L. 51 cm.
H. 108 x B. 36 x D. 54 cm. 
Varenr.  70198 

 Pladevibrator 
 Med kraftig 6,5 HK motor og bundplade af stål med stor brud-
styrke og afrundede kanter. Fremløbshastighed på 25 m/min. 
Inkl. kørestel og en gummimåtte til brolægningsarbejde. 

 HP2500S 125 kg 
 Komprimeringstryk: 30000 N. 
Komprimeringsdybde: 40 cm. 
Pladestørrelse: B. 40 x L. 63 cm. 
H. 87 x B. 69 x L. 115 cm. 
Varenr.  70033 

 HP1800S 88 kg 
 Til arbejde omkring huset, terras-
sen eller andre anlægsarbejder. 
Komprimeringstryk: 23000 N. 
Komprimeringsdybde: 30 cm.
Pladestørrelse: B. 44 x L. 55 cm. 
H. 93 x B. 44 x L. 102,5 cm. 
Varenr.  70031 

�

�

 HP2200S 102 kg 
 Klarer hurtigt og nemt kompakte 
stier, indkørsler og store områder.  
Komprimeringstryk: 25000 N.
Komprimeringsdybde: 35 cm.
Pladestørrelse: B. 44 x L. 55 cm. 
H. 93 x B. 44 x L. 102,5 cm. 
Varenr.  70032 

�

�
�

�

  6999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  1299,- 
FRAGT TILLÆGGES

  2799,- 
FRAGT TILLÆGGES

  6999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  3099,- 
FRAGT TILLÆGGES

  3599,- 
FRAGT TILLÆGGES

SÆLGES KUN I VORES  WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK                   
                   

FRAGT TILLÆGGES

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på harald-nyborg.dk og vær opdateret på nyheder og gode tilbud.
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  49,- 
FRAGT TILLÆGGES

  69,- 
FRAGT TILLÆGGES

  95,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Terrasseplanke 
 Model: Firenze.
Flot kompositplanke, som har lang holdbarhed 
og kræver minimal  vedligeholdelse.
I slidstærkt kompositmateriale.
Planken har to forskellige sider, 
hvor begge er brugbare.
Den ene side har træstruktur, mens den anden 
side har 7 riller med en bredde på 5 mm hver.
H. 2,5 x B. 15 cm. 
Farve: Antracitgrå.
Der skal tilkøbes monterings- 
og startclips. 

 Bits til terrasse-
planker 2-pak 

 Ekstra lange bits til montering 
af clips til Genova og Firenze 

terrasseplanker.
Torx: 15. L. 7,5 cm. 

Varenr.  70993 

 Endestykke til 
terrasseplanke 
 I sort plast, hvilket giver 
en flot afslutning.
Nemt at sætte i plankernes ender 
og kræver hverken lim eller skruer.
Passer til Genova og Firenze 
terrasseplanker.
H. 2,5 x B. 14,7 x D. 1,6 cm. 
Varenr.  70994 

 Kantliste til terrasseplanke 
 Sømmes fast til terrassens kant for at 

give en pæn afslutning.Kan også bruges 
i forbindelse med f.eks. trappetrin.

I komposit, som nemt kan saves over 
til anden længde.Passer til Genova og 

Firenze terrasseplanker.
H. 6 x B. 6 x L. 400 cm. 

Farve: Antracitgrå. 
Varenr.  70995 

 Monteringsclips til terrasse-
planker 50-pak 
 Passer til Genova og Firenze terrasseplanker.
Skruer (inkl.).
Forbrug: Ca. 20 clips per m². 

 Start/slut-clips til 
terrasseplanker 
25-pak 
 Skal sidde på første og sid-
ste række på terrassen.
Passer til Genova og Firenze 
terrasseplanker.
H. 3 x B. 1 x D. 2 cm. 
Varenr.  70998 

 2,2 m 
Varenr.  70991 

 4 m 
Varenr.  70992 

  169,- 
FRAGT TILLÆGGES

  169,- 
FRAGT TILLÆGGES

  95,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Terrasseplanke 
 Model: Genova.
Flot kompositplanke, som har lang holdbarhed og kræver 
minimal vedligeholdelse.
I slidstærkt kompositmateriale.
Planken har to forskellige sider, hvor begge er brugbare.
Den ene side har en børstet overflade, mens den anden 
side har 7 riller med en bredde på 5 mm hver.
H. 2,5 x B. 15 cm. Farve: Antracitgrå.
Der skal tilkøbes monterings- og startclips. 

 2,2 m 
Varenr.  70989 

 4 m 
Varenr.  70990 

  99,- 
FRAGT TILLÆGGES

  125,- 
FRAGT TILLÆGGES

  169,- 
FRAGT TILLÆGGES

  20,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Plastik 
Varenr.  70996 

 Rustfrit stål 
Varenr.  70997 

 Endestykke til 
terrasseplanke 
 I sort plast, hvilket giver 
en flot afslutning.
Nemt at sætte i plankernes ender 
og kræver hverken lim eller skruer.
Passer til Genova og Firenze 
terrasseplanker.
H. 2,5 x B. 14,7 x D. 1,6 cm. 
Varenr.  70994 

  20,- 
FRAGT TILLÆGGES
FRAGT TILLÆGGESSÆLGES KUN I VORES  WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK                   
                   

FRAGT TILLÆGGES

Priserne gælder fra den 11. august til og med den 24. august 2022. Der tages forbehold for trykfejl.
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 Postkasse 
 Model: 110
H. 33 x B. 39 x D. 15 cm.
Kan bruge stander model 
1003 eller 1007. 

 Hvid 
Varenr.  16732 

 Galvaniseret 
Varenr.  16731 

 Sort 
Varenr.  70613 

 Postkasse 
 Model: 320
Galvaniseret.
H. 46 x B. 32 x D. 16 cm.
Kan bruge stander model 
1003 eller 1007. 
Varenr.  16733 

 Postkasse 
 Model: 380
Sortlakeret.
H. 44,5 x B. 40 x D. 17 cm.
Kan bruge stander model 
1003 eller 1007. 
Varenr.  16736 

 Postkasse 
 Model: 450
Sortlakeret med stål klap.
H. 51 x B. 32 x D. 19,5 cm.
2 rum: breve og mindre pakker.
Kan bruge stander model 1003 
eller 1007. 
Varenr.  16734 

 Postkasse 
 Model: 550
Sortlakeret.
H. 105 x B. 38 x 
D. 23 cm.
Pakkeindkast
H. 15,5 x B. 32 
x D. 29 cm.
Med dropsikring 
til pakker og 
post.
Kan bruge 
monteringsfod 
model 8002. 
Varenr.  16735 

 Monteringsfod 
 Model: 8002
Sortlakeret.
H. 40 x B. 38 x D. 22,5 cm.
Passer til alle Allux pakke-
postkasser. 
Varenr.  16730 

 Enkelstander 
 Model: 1003
Galvaniseret.
H. 160 cm.
Passer til alle Allux 
postkasser. 
Varenr.  16739 

 Bøjlestander 
 Model: 1007
H. 177 x Ø. 3,8 cm. 
Passer til alle Allux 
postkasser. 

 Galvaniseret 
Varenr.  16737 

 Sortlakeret 
Varenr.  16738 

  699,- 
FRAGT TILLÆGGES

  249,- 
FRAGT TILLÆGGES

  199,- 
FRAGT TILLÆGGES

  499,- 
FRAGT TILLÆGGES

  699,- 
FRAGT TILLÆGGES

  299,- 
FRAGT TILLÆGGES

  188,- 
FRAGT TILLÆGGES

FRIT VALG

  349,- 
FRAGT TILLÆGGES

  299,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Postkasse 
 Model: 110
H. 33 x B. 39 x D. 15 cm.

 Postkasse 
 Model: 320
Galvaniseret.
H. 46 x B. 32 x D. 16 cm.
Kan bruge stander model 
1003 eller 1007. 
Varenr.  16733 

SÆLGES KUN I VORES  WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK                   
                   

FRAGT TILLÆGGES

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på harald-nyborg.dk og vær opdateret på nyheder og gode tilbud.
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 Isolerede dobbeltrør 
1/4”-3/8” 
 Qsantec isolerede kølekobberrør 1/4” 
(6,35 mm) og 3/8” (9,52 mm).
Isoleringstykkelse 8 mm, 
med krave og omløber. 

 3 m 
Varenr.  70060  899,- 
 5 m 
Varenr.  70061  1199,- 
 7 m 
Varenr.  70062  1599,- 

 Jordstativ 
 Velegnet til opstilling direkte på jord.
I galvaniseret og pulverlakeret stål.
Maks. belastning: 100 kg.
B. 85 x D. 38 cm. 

 H. 15-20 cm 
Varenr.  70058  649,- 
 H. 35-40 cm 
Varenr.  70059  799,- 

  1199,- 
FRAGT TILLÆGGES

FRAGT TILLÆGGES

FRAGT TILLÆGGES

 El-scooter 
 Model: X20. Lækker el-scooter med 4 hjul til både korte og 
lange ture. Leveres komplet med indkøbskurv, drejesæde, 
lys for og bag samt oplader. Oplades på almindelig 
stikkontakt. Kører helt op til 40 km pr. opladning.
Vægt: 80 kg (uden batteri). 
H. 120 x B. 65 x L. 130 cm.
Varenr.  78614 

 El-scooter 
 Model: X10. Fiks lille el-scooter med 3 hjul til de 
bynære ture. Leveres komplet med indkøbskurv 
og oplader. Oplades på almindelig stikkontakt. 
Ca. 6 km/t op til 20 km pr. opladning.
Vægt: 45 kg (uden batteri).
H. 84 x B. 57 x L. 105 cm. 
Varenr.  78613 

 El-scooter 
 Model: X30. Smart el-scooter 
med 3 hjul, som kører 25 km/t. 
Leveres komplet med sæde, armlæn, 
sidespejle, lys for og bag, display 
som viser hastighed, samt oplader.
Oplades i en almindelig stikkontakt. 
Kører helt op til 45 km pr. opladning.
Bliver indregistreret som en lille 
knallert. Inkl. indregistrering (værdi 995 kr.).
Vægt: 120 kg.
H. 125 x B. 70 x L. 150 cm. 
Varenr.  70689 

A++

 Varmepumpe 
 Energibesparende måde at opvarme og nedkøle dit 
hjem, sommerhus eller garage. Indendørsenheden 
er i elegant design og fylder minimalt (779 mm). 
Væghængt. Opvarmning mulig ved -25°C.
Varmepumpen skal monteres af en autoriseret 
kølemontør, ellers bortfalder garantien. 

 CZ25WKE 
 Miljøvenligt kølemiddel: R32.
Køl: A++/varme: A+. SEER: 
6,6. SCOP: 4,3. WiFi. 
Varenr.  78473 

 WiFi modul til 
varmepumpe 

 Følg dit strømforbrug og 
opnå ekstra besparelser på 
varmeregningen. Tilslut via 

CN-CNT-port i varme-
pumpens indendørs enhed. 
Styr den via gratis App’en: 
Panasonic Comfort Cloud 

(AppStore og GooglePlay), 
som du downloader til din 

smartphone. Funktioner 
tæller tænd/sluk, tempera-
turindstillinger, indstilling af 
blæserhastighed, indstilling 

af luftstrømretning, Nanoe 
ON/OFF, m.m. 
Varenr.  78491 

 Varmepumpe 
 Konstrueret til enestående 
energibesparelser og 
højeste ydeevne, samtidig med at 
indeklimaet bliver behageligt 
året rundt.
Indbygget WiFi.
Mål på indedel er H. 295 x B. 919 x 
D. 194 mm.
Mål på udedel er H. 622 x B. 824 x 
D. 299 mm. 
Energiklasse A++.
Varmepumpen skal monteres af 
en autoriseret kølemontør, ellers 
bortfalder garantien. 

A++

 Split NZ25VKE 
 Virkningsgrad: 4,60 A++. 
Varenr.  70050 

 Split NZ35VKE 
 Virkningsgrad: 4,70 A++. 
Varenr.  70051 

 Træskjuler til 
udedel 
 Ubehandlet træhus frem-
stillet af svensk kernetræ. 
Passer til Panasonic Split 
anlæg CE, NE, HE, QE, 
AE, og alle Z modellerne.
H. 73 x B. 100 x D. 50 cm. 
Varenr.  70056 

 Vægbæring med skinne 
 I galvaniseret og pulverlakeret stål med 
loddestok libelle.
Maks. belastning: 100 kg. 
Varenr.  70057 

  2800,- 
FRAGT TILLÆGGES

  9999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  9999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  6299,- 
FRAGT TILLÆGGES

  499,- 
FRAGT TILLÆGGES

  7499,- 
FRAGT TILLÆGGES

  9499,- 
FRAGT TILLÆGGES

  6999,- 
FRAGT TILLÆGGES

A++

 Varmepumpe 
 Energibesparende måde at opvarme og nedkøle dit 
hjem, sommerhus eller garage. Indendørsenheden 
er i elegant design og fylder minimalt (779 mm). 
Væghængt. Opvarmning mulig ved -25°C.
Varmepumpen skal monteres af en autoriseret 
kølemontør, ellers bortfalder garantien. 

 CZ25WKE 
 Miljøvenligt kølemiddel: R32.
Køl: A++/varme: A+. SEER: 
6,6. SCOP: 4,3. WiFi. 
Varenr.  78473 

 WiFi modul til 
varmepumpe 

 Følg dit strømforbrug og 
opnå ekstra besparelser på 
varmeregningen. Tilslut via 

CN-CNT-port i varme-
pumpens indendørs enhed. 
Styr den via gratis App’en: 
Panasonic Comfort Cloud 

(AppStore og GooglePlay), 
som du downloader til din 

smartphone. Funktioner 
tæller tænd/sluk, tempera-
turindstillinger, indstilling af 
blæserhastighed, indstilling 

af luftstrømretning, Nanoe 

  6299,- 
FRAGT TILLÆGGES
FRAGT TILLÆGGES

SÆLGES KUN I VORES  WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK                   
                   

FRAGT TILLÆGGES

Priserne gælder fra den 11. august til og med den 24. august 2022. Der tages forbehold for trykfejl.



drivhuse • udestuer • willabgarden.dk

Kig forbi...
Tag en udflugt till vores store  
showrooms og bliv inspireret.

Aktuelle  
kampagner på  

willabgarden.dk

 Greve butik & showroom
Man til fre 10.00 – 18.00  ·  lør 10.00 – 14.00

Ventrupvej 29, 2670 Greve
Afkørsel 28 på E20 - nordfra, Afkørsel 29 på E20 - sydfra

Byggecentrum – udendørsudstilling
Se vores åbningstider på willabgarden.dk

Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart


