
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. 7 / SEPTEMBER 2022. ÅRGANG 23

Nyd sensommerhaven og 
tiden til at lægge næste 
forårs blomsterløg

10 GB
 59  -md.

-eller ring
70 30 00 37

,LÆS MERE PÅ
www.fastnet.nu

10 timers tale 

Heraf 7 GB i EU

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

6500 Vojens
Østerskovvej 7

2740 Skovlunde
Skovlunde Byvej 94

8230 Åbyhøj
Klamsagervej 27-29

Ring og hør mere på tlf. 46 76 91 00
info@vinduespladsen.dk

INDVENDIGE DØRE 
Vi tilbyder alle typer af indvendige døre efter spe-
cialmål. Der er også mulighed for prisberegning og 
onlinebestilling. 

Få inspiration på indvendigedore.dk

✓ Standard kvartsvingstrappe med 14 trin
✓ Udført i massivt bøge- eller birketræ 
✓ Overfladebehandlet efter ønske 
✓ Stavlimet for højeste formstabillitet 
✓ Opmåling, levering og montering

Prisen er excl fremstilling  
af trappehul samt gelænder  
omkring trappehullet.

Så lidt koster det at få monteret 
en kvalitetstrappe med gelænder

TRAPPER PÅ MÅL
Fra opmåling til montage. Alle slags standardtrapper, både indvendige og udvendige.  
Designtrapper · Ædeltræstrapper · Børstet stål · Ståltrapper 

Alle  
trapper 

laves efter  
mål

Få inspiration på trappeteamet.dk

Tilbuddet  
er udregnet 
ud fra denne 

trappe

41.900 kr.

NYE VINDUER & DØRE
Vinduespladsen tilbyder gratis opmåling og monterer med egne håndværkere

Læs om Vinduespladsens 3-lagsvinduer (som er 
på positivlisten) og  se også udførlige detaljer på 
vinduespladsen.dk under “priser”

Samlet pris med  
Vinduespladsens  
3-lagsvinduer 
inkl. montage og  
indvendig afslutning  

99.900 kr.

✓ 10 vinduer  

✓ 1 hoveddør  

✓ 1 terrassedør

✓ 1 bryggersdør

Så lidt koster det at få monteret 
nye vinduer og yderdøre i et  
parcelhus på 160 m2

Se vores store billedgalleri og find de rigtige  
vinduer til dit hus på vinduespladsen.dk

Nu med  
Vinduespladsens 
3-lagsvinduer, 

 der giver højeste  
tilskud

Få hjælp  

til hele din 

 udskiftning af  

vinduer & døre  

eller trappe6500 Vojens
Østerskovvej 7

2740 Skovlunde
Skovlunde Byvej 94

8230 Åbyhøj
Klamsagervej 27-29

Ring og hør mere på tlf. 46 76 91 00
info@vinduespladsen.dk

INDVENDIGE DØRE 
Vi tilbyder alle typer af indvendige døre efter spe-
cialmål. Der er også mulighed for prisberegning og 
onlinebestilling. 

Få inspiration på indvendigedore.dk

✓ Standard kvartsvingstrappe med 14 trin
✓ Udført i massivt bøge- eller birketræ 
✓ Overfladebehandlet efter ønske 
✓ Stavlimet for højeste formstabillitet 
✓ Opmåling, levering og montering

Prisen er excl fremstilling  
af trappehul samt gelænder  
omkring trappehullet.

Så lidt koster det at få monteret 
en kvalitetstrappe med gelænder

TRAPPER PÅ MÅL
Fra opmåling til montage. Alle slags standardtrapper, både indvendige og udvendige.  
Designtrapper · Ædeltræstrapper · Børstet stål · Ståltrapper 

Alle  
trapper 

laves efter  
mål

Få inspiration på trappeteamet.dk

Tilbuddet  
er udregnet 
ud fra denne 

trappe

41.900 kr.49.500 kr.

VIND:
”KONGELIGE SKATTE OG KRON- 

JUVELER” ELLER FLOT SOFABORD

FÅ RÅD TIL VARMEREGNINGEN

PAS PÅ INDEKLIMAET

  OMR. 1
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BILLIG ALGEBEHANDLING
AF DIT TAG OG FLISER!

Både løvfældende og stedsegrønne hække 
kan klippes i juni måned. En gammel tom-
melfingerregel siger, at hækken skal klippes 
inden midsommer. I dag anbefaler flere ha-
vekyndige imidlertid, at man venter lidt med 
at klippe hækken. 

En af grundene til at vente med at klippe 
hækken er pga. fugle, der sidder på rede. Det 

Skal du klippe inden Sankt Hans?
En gammel tommelfingerregel siger, at hækken skal klippes inden Sankt Hans. 
Men der er gode grunde til at vente.

kan både være forstyrrende og farligt for fug-
lene at sidde på rede i en nyklippet og åben 
hæk. 

En anden god grund til at vente med at klip-
pe hækken, er at du sandsynligvis slipper for 
at klippe endnu engang til efteråret. 

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Nye låger efter mål
- monteret på 1 dag

Danmarks eneste 
landsdækkende kæde 

- Din garanti for tryghed 
og kvalitet!

Forny dit køkken ved at udskifte til  
DANSK-producerede låger, skuffer, bordplader mv.  

Alt efter mål – passer til ALLE køkkener

FØR

Der er stor økonomisk fordel  
i kun at skifte låger,  

skuffer mm.  
Ring og hør nærmere! 

Ring og bestil tid 
til et GRATIS  
hjemmebesøg!

Ring på  
30 12 13 14  
eller find din  

lokale OK Ekspert 
på www.okkr.dk

Mange husejere kender til alger på taget. Al-
ger kommer som konsekvens af vores klima: 
fugt, vand og sollys. Når algerne først har sat 
sig, spredes de hurtigt. 

Professionel algebehandling
Alger på tage virker som en svamp, der tilfø-
rer din tagkonstruktion fugt. Denne konstan-
te tilførsel af fugt, kan give frostsprængninger 
og ødelægge din tagkonstruktion. Med en 
algebehandling kan du komme algerne til 
livs, og slippe for at skulle have nyt tag. Når 
algerne er fjernet fra dit tag, er basis for nye 
algedannelser også mindsket. De luftbårne 
algesporer der lander på dit tag, bliver lettere 

skyllet væk ved et regnskyl, og taget holder 
sig algefrit længere. 

En forebyggende algebehandling af taget 
forebygger skader som frostsprængninger og 
er en effektiv investering i et tag, der holder 
længere. Mos og alger dør med det samme, 
og efter 4-5 måneder ses den fulde virkning 
af behandlingen. 

Dansk Totalisolering udfører professionel 
algebehandling og er landets billigste. 

Få yderligere information eller gratis 
uforpligtende tilbud på tlf.: 29 88 66 33.

Algebehandling forlænger 
tagets levetid
Mange døjer med alger på taget. Med en professionel algebehandling holder dit 
tag længere, og du slipper for skader og utætheder.

Bestil allerede i dag på:
Tlf. 2573 2992 eller info@dansktotalisolering.dk

www.dansktotalisolering.dk

JyskAlgerens 

  

*) Prisen er baseret på, at adgangsforholdene er
2.

TILBUD
895,- for et plan

og 995,- for 
2 plan 

Bestil allerede i dag på:
Tlf. 2988 6633 eller info@dansktotalisolering.dk

www.dansktotalisolering.dk

JyskAlgerens
Billig algebehandling af dit tag!

Algebehandling er en billig
måde at vedligeholde dit tag på.
Vores alge�erner er yderst 
e�ektiv: Mos og alger dør med 
det samme. Efter 4-5 mdr. ses 
den fulde virkning
En Komplet algebehandling gør
dit tag i stand til at klare det 
danske vejr i de næste par år.
Algebehandlingen forebygger
også frostskader. 

KUN 
895 DKK*
INKL. MOMS

Tillæg for andre bygninger.

BILLIG ALGEBEHANDLING 
AF DIT TAG OG FLISER ! 

Fliserens

Landets billigste

KUN 
fra 49,- pr. m2

FØR EFTER

Fliserens: Kun kr.  49 pr m2 
Vi renser �iserne med kogende vand, 
som gør at vi laver en miljørigtig og 
skånsom behandling af �iserne. Derefter 
får de algebehandling som �erner de 
sidste sporer. Dernæst kommer vi 
stenmel på, så ukrudt har svært ved at 
danne rod. Til sidst giver vi �iserne en 
gang Imprægnering.
Mindsteprisen er kr. 1500

*) Prisen er baseret på, at adgangsforholdene er
i orden, og tag�aden ikke er over 350 m2.
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Tlf.  2988 6633 eller 
info@dansktotalisolering.dk
www.dansktotalisolering.dk

Algebehandling forlænger 
tagets levetid
Mange døjer med alger på taget. Med en professionel algebehandling holder dit tag længere, og 
du slipper for skader og utætheder.

Alger kommer som konsekvens af vores klima: fugt, 
vand og sollys. Når algerne først har sat sig, spredes de 
hurtigt. 

Professionel algebehandling
Alger på tage virker som en svamp, der tilfører din 
tagkonstruktion fugt. Denne konstante tilførsel af 
fugt, kan give frostsprængninger og ødelægge din tag-
konstruktion. Med en algebehandling kan du komme 
algerne til livs, og slippe for at skulle have nyt tag. Når 
algerne er � ernet fra dit tag, er basis for nye algedan-

nelser også mindsket.  En forebyggende algebehan-
dling af taget forebygger skader som frostspræng-
ninger og er en e� ektiv investering i et tag, der holder 
længere. Mos og alger dør med det samme, og efter 
4-5 måneder ses den fulde virkning af behandlingen. 

Dansk Totalisolering udfører professionel 
algebehandling og er landets billigste.

Få yderligere information eller gratis  
uforpligtende tilbud på tlf.: 29 88 66 33

FØR EFTER

TILBUD
895,- for et plan

995,- for 2 plan

Fliserens
KUN

fra 49,- pr. m2

Landets billigste

Algebehandling er en billig måde at vedligeholde 
dit tag på.  Vores alge� erner er yderst e� ektiv:
Mos og alger dør med det samme.
Efter 4-5 mdr. ses den fulde virkning. En Komplet alge-
behandling gør dit tag i stand til at klare det danske vejr i 
de næste par år.
Algebehandlingen forebygger også frostskader. 

*) Prisen er baseret på, at adgangsforholdene 
er i orden, og tag� aden ikke er over 350 m2.
Tillæg for andre bygninger.

Fliserens: Kun kr.  49 pr. m2
Vi renser � iserne med kogende vand, som gør at 
vi laver en miljørigtig og skånsom behandling af 
� iserne. Derefter får de algebehandling som � erner 
de sidste sporer. Dernæst kommer vi stenmel på, så 
ukrudt har svært ved at danne rod.  Til sidst giver vi 
� iserne en gang imprægnering.
Mindsteprisen er kr. 1500

I denne udgave kan du bl.a. læse om, hvordan du har 
mulighed for at spare på energien med ændringer og 
tiltag der er enkle, og alligevel kan have stor effekt. 
Både på økonomien - og det er jo meget væsentligt 
for de fleste - men også indeklimaet forbedres. 

I haven er det tid til at nyde sensommeren 
med nye planter i krukkerne og tiden til at 
lægge blomsterløg. Se mere inde i avisen. 

Til denne udgaves konkurrence udloddes et 
flot sofabord i travertine fra ferm living til 
en værdi af 9.999,- kr. samt 3 eksemplarer 
af bogen Kongelige skatte og kronjuveler. 
Du finder konkurrencen på denne side. 

God fornøjelse!

 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. 

Deltag på www.husoghaveavisen.dk/konkurrencer 

Vind et flot sofabord 
Du kan deltage i denne udgaves konkur-
rence på www.husoghaveavisen.dk om et 
travertine sofabord fra ferm living. 

Bordet er oprindeligt inspireret af japansk  
minimalisme og har målene B: 100 x  
H: 35 x D: 55. ”Distinct Coffee Table” 
har en værdi af kr. 9.999,-

Vind Kongelige 
skatte og kronjuveler 
Koustrup & Co., Jim Lyngvild og Kongernes Samling 
har skabet en bog i storformat om kronjuvelerne og 
de fornemmeste skatte i de kongelige samlinger. Selv 
kronjuvelerne, som ved festlige lejligheder bæres af 
Dronning Margrethe, har man fået tilladelse til at få ud 
af montrerne ved tilblivelsen af denne bog. 

Bogen henvender sig til alle, der elsker fornemt design, 
smykker, håndværk, er historieinteresserede eller bare 
beundrer smukke objekter. 
Bogen er på 320 sider og vejl. udsalspris er kr. 399,- 
Der trækkes 3 vindere!
 

Læs i denne udgave
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: iBulb

Distribution: FK distribution

Forbehold for trykfejl i tekst og annoncer
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Kinnan – den bedste og mest miljørigtige opvarmning i Danmark

Kontakt os på 86 17 87 00 eller læs mere på kinnan.dk

ECODAN SILENT
Luft til vand anlæg

Installér en luft til luft varmepumpe fra Mitsubishi Electric eller 
Panasonic og reducér din energiregning. Samtidig opnår du et sundt 
og behageligt indeklima

Spar på olie- og 
gasregningen

+ Effektiv og let at installere 
+   Gi’r op 4-5 kWh varme tilbage hver gang du bruger 1 kWh 
+ Driftsikker og stort set lydløs 
+   HZ25XKE BlueFin og HERO fåes som DanmarksPumpe 
      med 10 års kompressorgaranti 

+  Vælg mellem flere modeller i elegant design 

OMGÅENDE
LEVERING 

på luft til luft 
varmepumper

A+++

A+++

A+++

A++

HZ25XKE BLUEFIN
Luft til luft varmepumpe

LN HERO
Luft til luft varmepumpe

AP SOLID
Luft til luft varmepumpe

ECODAN SILENT

Luft til vand anlæg

Udskift dit oliefyr eller gasfyr til en 
miljøvenlig luft til vand varmepumpe 
eller jordvarme tilsluttet et vandbårent 
radiatorsystem og SPAR på varmekontoen

+ ECODAN SILENT gi’r op til 4,5 kWh hver 
      gang du bruger 1 kWh 
+ Udleder 80% mindre CO2 end oliefyr
+ Kinnan giver 5 års garanti

ÅRS KOMPRESSORGARANTI
1010

AU
TO

RIS

ERET IN
STALLATION               

                          5 ÅRS GARANTI PÅ ØVRIGE DELE

KINNAN.DK     TLF. +45 8617 8700

ÅRS KOMPRESSORGARANTI
1010

AU
TO

RIS

ERET IN
STALLATION               

                          5 ÅRS GARANTI PÅ ØVRIGE DELE

KINNAN.DK     TLF. +45 8617 8700
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RIGTIG SAFT

Ny høst: Kirsebær sovesaft, 
det er ren Ole Lukøje
Men er også uhyre gavnlig for en 
række sygdomme, som en række 
uafhængige amerikanske un-
dersøgelser viser

REN STEVNS FAKTA

Ren Stevns kirsebærsaft avlet på 
Ellegården på Stevns.

Ellegården er en meget gammel ejen-
dom, som har dyrket sunde kirsebær 
af den specielle sort, Stevnsbær, som 
har utroligt mange gode egenskaber.
Sådan indtages kirsebærsaft 

Man drikker 1 dl om dagen (gerne om 
morgenen, så man udnytter effekten 
op gennem dagen) - eller man tager 
en ½ dl om morgenen og en ½ dl om 
aftenen.

1 BOKS 
á 3 liter  

kr. 248.00

– Vi har netop afsluttet årets høst af  
Stevnsbær og den gav lige omkring 70 tons. 
Heraf bliver omkring 70 % til den reneste 
kirsebærsaft, som vi, til forskel fra alle andre 
i denne branche, blot pasteuriserer af hen-
syn til holdbarheden. Mange andre sepa-
rerer saften i aroma og vand, der sammen-
sættes og fortyndes til den ønskede styrke 
ved hjælp af vand, fortæller Allan Møller, 
der er ejere af Ellegården i Vallø, lige uden 
for Køge, hvor de mange kirsebær netop er 
blevet høstet.

DET NATURLIGE SPARK
Ren og ufortyndet kirsebærsaft har op gen-
nem tiden været kendt og anerkendt som 
lægemiddel mod en række sygdomme – ek-
sempelvis var det før traktorens indførsel i 
landbruget helt almindeligt at give hestene 
en god skvat kirsebærsaft liter saft om mor-
genen når der skulle efterårspløjes hele da-
gen for at undgå stivhed i ben og led.
Men den dag i dag har den rene og ufortyn-
dede kirsebærsaft mange gode egenskaber, 
hvad udenlandske undersøgelser fastslår. – I 
USA har man gennemført syv blindforsøg, 
der påviser at kirsebærsaft kan hjælpe mod 
leddegigt, muskel- og ledproblemer, søvn-
løshed med mere. Det styrker kroppens im-
munforsvar, hvilket gør helbredelse generelt 
nemmere. Eksempelvis drikker halvdelen af 
de amerikanske ishockeyspillere i NHL-li-
gaen kirsebærsaft for at undgå led- og mu-
skelskader, forklarer Allan Møller.

STORT INDHOLD AF MELATONIN
GAVNER SØVNEN
I en af de amerikanske undersøgelser vur-
derede man indholdet af melatonin i en 
kirsebærsort (Monterey) med mindre me-
latoninindhold end i de danske Stevnsbær. 
Ikke desto mindre fastslog undersøgelsen, 
at man ved indtag af denne kirsebærsaft 
opnåede en længere dybsøvn såvel som en 
længere totalsøvn.

– En lille ”gibbernakker” af ren, ufortyndet 
kirsebærsaft omkring 5 cl. før sengetid gør 
underværker. Vi har kontakt til en læge i 
lokalområdet, som sender patienter med 
forhøjet kolesterolindhold i blodet herud 
for at købe kirsebærsaft i stedet for piller 
på apoteket. Kirsebærsaften virker i løbet 
af nogle dage, og bringer blodets indhold af 
kolesterol ned på det normale, fastslår Allan 
Møller.

KIRSEBÆRSAFT I STEDET FOR RØDVIN
Blandt Ellegårdens kunder er der også 
mennesker, som ikke tåler rødvin, men ved 
festlige lejligheder i stedet har kirsebærsaft i 
rødvinsglasset. Så kan man eventuelt spæde 
op med en smule vodka, for også at få alko-
holvirkningen.

Se mere på WWW.GIKISA.DK

1 FLASKE 
48,-

inkl pant

Tips til et sundere indeklima
Nu kommer tiden hvor vi opholder os mere 
indendørs, og et godt indeklima er vigtigt for 
vores hverdag og sundhed på mange måder. 

Er luften tung, fugtig og forurenet kan det 
påvirke i din krop. Måske oplever du gener 
som hovedpine eller dårlig nattesøvn. Hel-
digvis kan du gøre meget selv, for at få et 
godt og sundt indeklima i din bolig.

Tips til godt indeklima
1.  Luft ud med gennemtræk i 5-10 minutter 

tre gange dagligt.
2.  Hold en jævn indendørs temperatur i 

alle rum på ml. 20-23 grader. Hvis du 

sover bedst ved en lavere rumtemperatur, 
så luft ud i soveværelset, inden du går i 
seng. 

3.  Tør ikke tøj indendørs. Tør i stedet uden-
for eller i en tørretumbler med kondens-
beholder eller aftræk til det fri.

4.  Brug emhætte når du laver mad, og lad 
den køre 5-10 minutter efter.

5.  Undgå store møbler, direkte op ad kolde 
ydervægge. Det skaber kondens. Vælg 
gerne reoler med åbne hylder. 

6.  Hold døren til badeværelset lukket, når 
du bader og luft godt ud bagefter. Fjern 
overskydende vand fra vægge og gulv 
med en svaber. Brug ventilator i badevæ-
relset ved siden af udluftning.

7.  Fjern kondens på den indvendige side af 
vinduerne. Hvis der er mere end 10-20 
millimeter dug langs rudekanten, er det 
tegn på, at luftfugtigheden i rummet er 
for høj.

8.  Sørg for en god luftcirkulation i hele hu-
set. Hold dørene åbne (undtagen døren 
til badeværelset, når du bader).

9.  Støvsug og gør rent ofte. Det fremmer et 
godt indeklima.

Vidste du, at der er forskellige planter der her en 
luftrensende effekt? Se mere om luftrensende planter 
på husoghaveavisen.dk

Det gør godt for indeklimaet hvis du støvsuger ofte.  
Særligt hvis du har husdyr.

Planter kan have en 
luftrensende effekt
Visse planter kan gøre boligen til et sundere sted at opholde sig. 

Grønne planter i hjemmet kan være en del af indretningen og er 
med til at gøre det både hyggeligt og rart at opholde sig i boligens 
rum. Men visse planter kan mere end bare at se godt ud.   

Hvis du omhyggeligt vælger dine potteplanter, ser de ikke bare 
skønne ud, men de er faktisk med til at rense den luft, du indånder. 
Ved at vælge de rigtige luftrensende planter til hjemmet, kan du 
altså gøre luften i din bolig renere. 

Bl.a. har studier hos NASA Clean Air Study fundet, at luftrensende 
planter kan afgifte dit hjem fra luftbårne toksiner, støv og bakterier, 
der findes i en række husholdningsprodukter, materialer og møbler. 
Se forslag til luftrensende planter på husoghaveavisen.dk
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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

Tempur Prima madras
90 x 200 cm. 90 x 200 cm. Vælg mellem, Original, Sensation, eller Cloud
alle med det effektive Cooltouch, som giver behagelig
kølig overflade. 
Før 13.999,- NU 10.499,- 

Dunlopillo original Topmadras 
med Cool betræk
Super lækker topmadras, med aktiv kølende effekt. mærkes efter få 
sekunder. Kom ned i butikken og prøv.
80/90 x 200 cm.       Før 5,508,-  NU 3,304,-
120/140 X 200 cm.   Før 8.134,-  NU 4.880,-
160/180 X 2OO cm. Før 11,016,- NU 6.609,-
180 X 210 cm.         Før 12,030,- NU 7.218,-

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)

Jensen 
Ambassadør 
kontinental seng
Vælg mellem 3 hårdheder, og mange farver. 
Komplet incl. stålben, excl. gavl. 
( kan tilvælges)
140 x 200 cm.       før 26.929,-  NU 17.503,-
160/180 x 200 cm. før 38.763,-  NU 24.763,- 
180 x 210 cm.        før 41.874,-  NU 27.218,- 

Massiv træseng
180 x 200 cm. Vælg mellem Eg bianco eller eg olie. 
Komplet inc. 2 lamelbunde og Vital latex madrasser
Før 20.771,- NU 16.771,-
vælg evt. Tempur prima, sensation
Før 38.773,- NU 30.773,-

Messina skuffeseng
Skuffe seng i massivt hvidpigmenteret  fyrretræ
Pris uden bund og madras, u. sengeborde
160 x 200 cm.  6.295,-
180 x 200 cm. 6,495,-
200 x 200 cm.  6.695,-

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,- 

Hestbæk sovesofa nr. 33 
Fuldpolstret dobbelt sovesofa med ben i børstet rustfrit stål og 
springindlæg. Udv. mål: 208 x 82 x sh 48 cm. Sovemål: 142 x 200 cm
Vælg mellem mange farver kr. 14.790,-
Som vist i Prato blå, Nu 10.298,- 
Hurtig lev. 

SPAR 

31%

SPAR 

35%

&udsalg  gode tilbud
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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 
opfi ndelse, der i modsætning til det hav af 
slankeprodukter som fi ndes på markedet, 

specifi 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 sukkerstoff 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. 

GOD KILDE TIL VITAMIN B12

Undersøgelser tyder på, at mangel på 
vitamin B12 er mere udbredt, end man 
tidligere har troet, især hos ældre eller 
personer, der regelsmæssigt drikker alkohol. 
Faktisk er problemet så stort, at dårlig 
vitamin B12 status er et af de mest udbredte 
vitaminproblemer blandt folk over 50 år.

Alderen kommer snigende
Problemet kommer snigende og lav optagelse 
af vitamin B12 udvikler sig til træthed, 
pusten og forbigående svimmelhed. Desuden 
er der o� e myrekryb, føleforstyrrelser med 
nedsat følelse, fx under fødderne med en 
fornemmelse af at gå på puder. Balancen 
bliver dårligere, fx under af- og påklædning, 
og du bevæger dig på en anden måde end 
tidligere.

Hemmeligheden bag vitamin B12
Vitamin B12 indgår i kemiske reaktioner 
i kroppen. Disse reaktioner er vigtige for, 
at nerverne kan fungere normalt, og at der 
dannes blodceller, dette gælder især røde 
blodlegemer men også hvide blodlegemer 
og blodplader. For få røde blodlegemer giver 
som bekendt lavere blodprocent og mindsket 
tilførsel af ilt til kroppens celler.

Derfor er b-energy™ kapslen så god
Din krop kan ikke selv producere vitamin 

B12, så den skal fås fra den daglige kost. Med 
alderen spiser man o� e mindre og optagelsen 
i tarmen mindskes. Derfor er et tilskud af 
vitamin B12 en rigtig god ide. Det får du bedst 
i b-energy™ kapslen fra fi rmaet New Nordic. 
Den er produceret i Sverige og indeholder et 
særlig højt balanceret B-vitamin kompleks, 
som arbejder i harmoni med din krop.

B-energy har et højdoseret indhold af vitamin 
B12 i kombination med andre B-vitaminer så 
som B6 og folsyre som også er meget vigtige 
for ældre. Endelig indeholder b-energy gode 
urteekstrakter, som sammen med det høje B12 
indhold, gør netop denne kapsel til noget helt 
særligt, der ikke kan sammenlignes med de 
B-vitaminer, der i dag sælges i handelen.

Her er svaret på, hvordan du kan hjælpe dig selv til et liv uden de typiske ”aldersskavanker” 
så som træthed, oppustethed og prikken i benene og fødder.

Et liv uden de typiske 
“aldersskavanker”

Du kan se mere om b-energy på 
www.newnordic.dk eller få yderligere 
information på tlf. 46 33 76 00. 

Føler du ofte træthed, og
har øget behov for søvn?

Glipper balancen af og til,
og føler du svimmelhed?

Har du ofte urolige ben?

Har du ofte nedsat følelse
under fødderne?

Føler du dig ofte oppustet?

Er maven ofte træg?

Er afføringen nogle
gange tynd?

Har du nogle gange
problemer med halsbrand?

Svarer du ja til mere end 
halvdelen af ovenstående 
spørgsmål, er det en stærk 
indikation af, at du vil kunne få 
glæde af b-energy.

(Problemerne i ovenstående spørgsmål 
kan også have mange andre forklaringer).

TEST DIG SELV JA NEJ

M
odelfoto
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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.
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den lette tagløsningRoofTG Nordic A/S · Løvevej 14  •  DK-7700 Thisted · Tel. +45 70 20 99 01 · info@rooftg.dk · www.metrotile.dk

Byggetraditioner og 
arkitektur i fokus

Minimalistisk design
og udtryk af stål

40 års garanti

Kan monteres oven
på dit gamle tag

Orkan testet

A

C D

B

F

E

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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Gode energivaner  
sparer på varmen
Når du bliver opmærksom på dine vaner og dit forbrug, har du bedre mulighed 
for at lave små ændringer der sparer på varmeregningen.

Følg sparenergi.dk´s guide til en lavere varmereg-
ning. Det er nemme tips der ikke kræver andet, 
end at du retter opmærksomheden på dine vaner 
og forbrug.
•  Sænk temperaturen med bare 1 grad og du spa-

rer 5% på varmeregningen. Du kan spare endnu 
mere ved at sænke temperaturen om natten og 
når du ikke er hjemme.

•  Indstil termostaterne ens. Det giver bedre var-
mefordeling.

•  Tjek radiatorerne om de virker optimalt. Tjek 
om der er vand på dit radiatoranlæg og lyt efter, 
om radiatorerne klukker eller risler. Hvis de gør 
det, er der vand i systemet. 

•  Hold det varme vand på 55 grader. Det er varmt 
nok til at vaske op, gøre rent og bade i. Det er 
også nok til at holde legionelle-bakterier nede. 

•  Spar på det varme vand. Du bør ikke bruge 
mere end 82-110 liter om dagen.

•  Luft ud, hvis du har et ventilationsanlæg. Du 
bør lufte ud med gennemtræk hver dag, især 
efter bad og madlavning. Undgå at tørre tøj in-
dendørs.

•  Aflæs varmeforbruget jævnligt. En uventet 
stigning giver dig mulighed for at opdage fejl i 
varmesystemet.

•  Sørg for at dit varmeanlæg fungerer optimalt. 
Tjek det jævnligt – mindst 1 gang om året.

Du finder gode råd til at reducere varmeregningen på husog-
haveavisen.dk

Sensommerens bedste sparetips
Den billigste energi er den, du ikke bruger. Her i sensommeren er der derfor 
besparelser at hente ved at forberede boligen til varmesæsonen. 

Selv mindre energioptimerende tiltag kan give 
store besparelser på varmeregningen. Der kan 
være meget at hente f.eks. ved at tætne små hulle 
og sprækker i huset. Sparenergi.dk har følgende 
gode råd:

Er huset tæt nok
Energioptimering rummer skjulte potentialer for 
husejere. Gennemgå huset systematisk efter utæt-
heder – store som små. Du finder en vejledning til 
tæthedstjek på www.husoghaveavisen.dk 
#tæthedstjek

Tjek vinduer og døre
Er vinduerne gamle og utætte er det måske tiden 
til at skifte. Det er noget der kan mærkes på boli-
gens energitab. Det er dog ikke altid nødvendigt 
at udskifte til nye vinduer. Du finder en guide til 

at se om der er brug for udskiftning eller renove-
ring på www.husoghaveavisen.dk 
#vinduertæthedstjek 

Isolering med fordele
Der er flere fordele ved et velisolering hus; både 
økonomiske og miljømæssige. Et velisoleret hus 
holder selvfølgelig bedre på varmen og vil give et 
forbedret indeklima. Du kan se meget mere om 
isolering på www.husoghaveavisen.dk 
#isolering

Få styr på varmeanlægget
Varmeanlægget kan være en tung post i budget-
tet. Med mindre justeringer har du mulighed for 
at gøre varmeanlægget mere energibesparende. Se 
hvordan på www.husoghaveavisen.dk 
#varmeanlæg
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BASES A/S · Tlf. +45 6340 1020 · www.bases.dk

BASES overdækninger
elegante og vedligeholdelsesfrie

BASES overdækninger er designet 
til at løse individuelle behov og kan 
tilpasses efter Deres ønske.

Godt dansk design udført i vedlige- 
holdelsesfrie materialer af høj kvalitet

RÅDGIVNING, TILBUD OG MONTAGE I HELE LANDET

– 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
Mandag - fredag 8.00 – 17.30

Vi sidder klar på telefonen, så dine fliser kan få en forrygende start på sommeren.  
– og glem ikke servicefradraget!

Undgå fugt og skimmelsvamp i din kælder
Bestil nu og få forbedret dit indeklima. Vores DryStone System fjerner opstigende vand og fugt.

 › Forebygger skimmelsvamp
 › Nedsætter lugtgener
 › Nedsætter fugt i murværk
 › Forbedrer indeklimaet
 › Virkningsgaranti
 › Trådløs installation  

uden boringer

Hvorfor DryStone?

20 ÅRS
VIRKNINGSGARANTI

- vedligeholdelsesfri

Derfor bør du skifte vinduer nu
Er dine vinduer og døre utætte, er der mange gode grunde til at skifte dem nu. 

Med de høje energipriser har de fleste husejere 
allerede mærket de stigende udgifter til el og op-
varmning af boligen. 
Trænger dine vinduer og døre til at blive udskif-
tet, vil du hurtigt mærke effekten af nye vinduer. 
Boligens energitab ved utætte vinduer og døre er 
energi, der ryger ud i det blå, og det vejer tungt 
i budgettet. Beregninger fra sparenergi.dk viser, 
at utætte vinduer er skyld i 25% af boligens ener-
gitab. 

Er din bolig tæt
Du kan ikke altid umiddelbart mærke eller se, 
om boligen har utætte vinduer. Men boligens 
tæthed påvirker ikke bare økonomien, men også 
indeklimaet. 

Vinduespladsen har gjort det så nemt som muligt 
at få udskiftet boligens vinduer. 
På www.vinduespladsen.dk finder du inspiration 
og vejledning til valg af nye vinduer. 
Du kan i samarbejde med en erfaren vindueskon-
sulent få gennemgået vinduesprojektet og også få 
hjælp til opmåling. 

Prisfald
Med de stigende energipriser er der penge at 
spare hos Vinduespladsen. I et parcelhus på 160 
kvm. tilbyder Vinduespladsen de nye 3-lags vin-
duer inkl. montage til 99.900 kr.  

Du kan se mere www.vinduespladsen.dk eller få yderligere 
information ved at sende en mail til info@vinduespladsen.dk
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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

STIL 100 fra kr. 19.000

STIL 700 fra kr. 26.600
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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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Hotel Baltic Stralsund i Nordtyskland

• 3 nætter inkl. morgenbuffet 
• 2 x 2-retters middag
• 10 % rabat på bryggerirundvisning med ølsmagning

Hansestaden Stralsund 

Glæd jer til at bo med en fantastisk beliggenhed midt i hansestaden Stralsund i det 

historiske landskab ved Mecklenburg-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.

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

Din specialpris

1.549,-
4 nætter 2.049,-

Gæstebedømmelse 4.3 af 5

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

 

BE BIO Hotel Be Active i Tönning, Schleswig-Holstein

Valgfri ankomst t.o.m. 30.10.2022.

• 2 nætter inkl. økologisk morgenbuffet• 1 x 3-retters økologisk middagsbuffet på søsterhotel (800 m)• 1 x eftermiddagskaffe med hjemmebag

Metropolregion 
Hamborgs idyl

  Fast lavpris

1.699,-
3 nætter 2.149,-
4 nætter 2.949,-
5 nætter 3.399,-

Her raser elementerne mellem menneske og hav – og på andre tider ligger bølgerne blik, og beliggenheden ved den længste flod i Schleswig-Holstein trækker turister til fra nær og fjern. Vadehavet er fascinerende på alle tider af året, og i Tönning bor I på første parket til strandture, sort sol og store naturoplevelser. 

NYHED

ACHAT Hotel Bremen City HHHH i Nordtyskland

Valgfri ankomst t.o.m. 26.12.2022 samt 1.1.-28.4.2023.

• 3 nætter inkl. morgenbuffet 
• 1 x 2-retters middag/buffet • Velkomstdrink

• 10 % entrérabat til Deutsches Auswandererhaus 

    samt Klimahaus Bremerhaven

I hjertet af Bremen
Din specialpris

1.599,-
Pristillæg t.o.m. 28.12.: 250,-

1.-30.4. 2023: 100,-

2 nætter fra 1.199,-
4 nætter fra 2.099,-
5 nætter fra 2.499,-

Lad dig imponere af Bremens storhed – byen er en perfekt destination til en weekend 

eller miniferie, hvor I virkelig kan udforske alle metropolens seværdigheder! Historisk set 

var Bremen en af de førende hansestæder, da der blev samlet en stor formue blandt 

de fremmeste købmænd, og pengene blev investeret i pragtfuld arkitektur. Det er fan-

tastisk at lade blikket vandre over alle de smukke bindingsværkshuse og storslåede 

renæssancepaladser. I skal bo i bekvem gåafstand fra den gamle bydels rige kulturarv 

og det hyggelige Schlachte (800 m), som er Bremens nydesignede strandpromenade 

ved Weserfloden. 1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-11 år ½ pris.

NYHED
 

Hotel und Golf Schloss Krugsdorf i Nordtyskland

Ankomst søndag til torsdag t.o.m. 20.12.2022 samt 2.1.-20.12.2023.

• 2 nætter inkl. morgenbuffet• 2 x 3-retters middag på slotsrestauranten La Grue • Fri greenfee uden tidsbestilling til slottets golfbane inkl. ankomst- og afrejsedag

Slotshotel med egen golfbane 

Din specialpris

1.349,-
Pristillæg t.o.m. 30.9.2022, 1.5.-30.9.2023: 200,-

Suite mod tillæg.
3 nætter fra 1.899,-
4 nætter fra 2.549,-

Schloss Krugsdorf ligger i den lille landsby Krugsdorf i Mecklenburg-Vorpommern tæt ved 
grænsen til Polen. Slottets historie går 500 år tilbage i tiden, og dengang blev her opført 
en ridderborg, som senere blev til et adeligt slot. I dag er slottet blevet renoveret fra yderst 
til inderst til glæde for gæster med forkærlighed for romantik og stemning, og golfentu-
siasterne kan blandt andet boltre sig på drivingrangen og en 18-huls mesterskabsbane.

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,-
OBS: Nogle hoteller opkræver en mindre kurafgift/citytax. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. 

Åbent hverdage kl. 9-17. 

Husk rejsekoden: HUSOGHAVE

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

REJSETILBUD – på udvalgte miniferier

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

Kør selv-ferie med

                      til Nordtyskland! til Nordtyskland! 

Gæstebedømmelse 4.2 af 5

1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ pris.

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

Gæstebedømmelse 4.4 af 5

Gæstebedømmelse 4.1 af 5
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Ferie i Nordjylland

Tag familien med til Nordjylland, hvor I kan bo på strandhotel ved Limfjorden og stå 

op med udsigt til vandet og masser af sjove aktiviteter hele dagen. Hotel Pinenhus 

ligger på en af Danmarks mest idylliske pletter – lige ned til stranden på halvøen 

Salling. Herfra kan I tage på udflugt til kanonstillingerne i Hanstholm, prøve kræfter 

med forskellig vandsport i Klitmøllers Cold Hawaii ved Vesterhavets brusende bølger 

eller ty til det tropiske vandland i Jesperhus Blomsterpark (5 km).

• 2 nætter inkl. morgenbuffet  
• 1 flaske mousserende vin
• 1 x 2-retters middag • 1 x 4-retters middag 

  Din specialpris

1.249,-
Pristillæg t.o.m. 30.9.2022 samt 1.4.-30.9.2023.: 200,-

3 nætter fra 1.699,-

 Valgfri ankomst t.o.m. 21.12.2022 samt 3.1.-21.12.2023.

Hotel Pinenhus HHH ved Glyngøre på Salling

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

Gæstebedømmelse 4.4 af 5

Værelse med udsigt over Limfjorden

 

WeinBergHotel Nalbach HHH  i Reil, Sydtyskland

• 5 nætter inkl. morgenbuffet • 5 x 4-retters middag • 1 x vinsmagning • 1 x likørsmagning 
• 20 % rabat til rutebåde på Mosel og Rhinen

Familieejet vinhus ved Mosel
Vinbyen Reil har i mere end 1000 år ligget som en lille perle midt på verdens måske mest maleriske flodvej. Her, hvor Mosel virkelig begynder at slynge sig forbi borgruiner, middelalder-idyller og stejle vinterrasser, har I rammen om en ferieoplevelse, der inkluderer højdepunktet på en klassisk moselferie: Vinsmagningen. I bor på WeinBergHotel Nalbach, hvor familien Schütz foruden sin egen vingård også driver et hyggeligt hotel, få hundrede meter fra Mosels bred.

  Din specialpris

2.899,-

Ankomst søndage t.o.m. 23.10.2022.

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,-
OBS: Nogle hoteller opkræver en mindre kurafgift/citytax. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. 

Åbent hverdage kl. 9-17. 

Husk rejsekoden: HUSOGHAVE

  

Comwell Copenhagen Portside HHHH

Eksklusivt i København
2 nætter inkl. morgenbuffet, 1 x 2-retters middag, 

1 x 3-retters middag inkl. vinmenu samt værelse med aircondition.

Ank. man-fre. t.o.m. 21.12.2022 samt 2.1.-23.6. 

og 7.8.-15.12.2023. Valgfri 26.6.-4.8.2023.

  Fast lavpris 

1.949,-

  Din specialpris 

3.649,-I hjertet af Alsace
Gæstgiveri med traditionelt, fransk køkken. 

5 nætter inkl. morgenbuffet og 4 x 3-retters middag,

1 x 4-retters gourmetmenu og 1 fl. Alsacevin på vær.

Valgfri ank. t.o.m. 8.11.2022.

Gasthaus Frörup

Nordtysk gæstgiveri 
Traditionelt gæstgiveri 5 minutter fra A7 

og 15 minutter fra Flensborg. 

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

Ank. tirs-lør. t.o.m. 20.12.2022 samt 3.1.-21.12.2023.

  Fast lavpris 

999,-
3 nætter 1.349,-
4 nætter 1.799,-

Best Western Hotel Prisma HHH  i Neumünster, Nordtyskland

Fast lavpris

1.799,-
5 nætter 2.549,-

Juleaften i Schleswig-Holstein
• 3 nætter inkl. morgenbuffet
• Festlig 5-retters julemenu inkl. 1 glas velkomstsekt d. 24.12.
• 1 x julemiddag fra buffet d. 25.12. 
• 10 % rabat i Designer Outlet Neumünster • 15 % på entré til badeland
Hvem drømmer ikke om at slippe for december-ræset og forkæle sig selv med et par dages fred og ro? 
Hotellet, som ligger i Neumünster kun 95 kilometer syd for den danske grænse, inviterer indenfor til en 
hyggelig juleaften i uformel og afslappet stemning, hvor der serveres en lækker og utraditionel juleme-
nu – så her kan I glæde jer til et par juledage i ro og mag og glemme alt om opvask, julestress og jag.

Feriefristelser til dig

Hotel La Ferme du Pape HHH

Ankomst fredag d. 23.12.2022.

4 af 5

2 børn m. rabat

3 børn m. rabat

Gæstebedømmelse 4.2 af 5

Værelse med aircondition

 

Hotel & Restaurant Schimmelreiter HHH i Silberstedt, Sydslesvig, Nordtyskland

 Valgfri ankomst t.o.m. 20.12.2022 samt 3.1.-29.5.2023.

• 3 nætter inkl. morgenbuffet

• 3 x 3-retters middag • Velkomstdrink

Det gamle danske land   Din specialpris

1.499,-
Det hyggelige Hotel & Restaurant Schimmelreiter er det perfekte udgangspunkt, hvis I ønsker en 

miniferie i spændende, historiske omgivelser, hvor det også er let at komme til. Her bor I i hjertet 

af Sydslesvig med masser af udflugtsmuligheder i det gamle danske land – fra Vadehavskysten 

mod vest til fjordene ved Flensborg og Slesvig by mod øst. 1 barn 0-3 år gratis.
1 barn 4-12 år ½ pris.

Maks. 1 barn pr. vær.

1 barn 0-5 år gratis. 2 børn 6-14 år ½ pris.

Rejseklubben
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de
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Rejseklubben

Re
jser med glæ

de

Gæstebedømmelse 4.1 af 5

Gæstebedømmelse 4.1 af 5

4.6 af 5 NYHED

1 barn 0-4 år gratis.
1 barn 5-14 år ½ pris.

NYHED

3 nætter 2.199,-

www.happydays.nu/dk/rejseklubben/konkurrencer

ÆNDRINGSGARANTI

Du kan ændre dato og hotel

helt t.o.m. 30 dage før 

ankomst for kun kr. 99,-
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Tænk på miljøet: Skift kun dine køkkenlåger

Hvis køkkenet fungerer, er der
ingen grund til at smide det ud.
Værn om miljøet og skift i stedet 
for facaden ud. Med nye låger, 
skuffer og bordplade får du næsten 
et helt nyt køkken.

Alt er dansk produceret 

TOP TRE GRUNDE TIL
at vælge en køkkenrenovering 

fremfor et nyt køkken
✓  Du sparer penge

en renovering koster 40-60% 
mindre end et nyt køkken

✓  Du sparer tid
et nyt køkken tager ofte 3-5 uger, 
vi klarer en renovering på én dag

✓  Du skåner miljøet
da fungerende elementer genbruges

Ring til os i dag på 38 79 16 14 
og få et gratis og uforpligtende tilbud.

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.
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Tænk på miljøet: Skift kun dine køkkenlåger

Alt er dansk produceret Dansk design

EFTER

FØR

fremfor et nyt køkken

en renovering koster 40-60% 

et nyt køkken tager ofte 3-5 uger, 
vi klarer en renovering på én dag

BESØG VORES SHOWROOM MANDAG-ONSDAG. KL. 11-16 + D. 1. LØRDAG I MÅNEDEN KL. 10-13

 KØKKEN

gratis og uforpligtende tilbud.

LÅGER EFTER MÅL

TOP TRE GRUNDE TIL

15% 
på alle 
greb

GÆLDER 
SEPTEMBER

37 års
erfaring

•  Dansk 
produceret

Besparelser enten på miljø eller økonomi forventes altid, når vi  
taler om energi til boligen. 

Forventninger
Forventninger bør altid indfries og derfor har teamet bag Ecoteck 
brugt årevis på at finde energirigtig hygge. Resultaterne taler for 
sig selv, og oplevelserne glæder både hyggevarme og økonomi.

Ønsker og behov passer ikke altid sammen, og derfor hjælper Eco-
teck med at finde en løsning, der dækker både hygge, stilhed og 
økonomi, når du opvarmer din bolig.

Skån miljø 
Opvarm med certificeret biomasse, fra træaffald eller miljøvenlig 
og måske GRATIS strøm fra eget anlæg? 

Ønsker du billig varme, findes et bredt udvalg af kvalitetsprodukter 
der med høje virkningsgrader kan opvarme din bolig til markedets 
bedste priser. 

Du HAR styr på varmen! 
Selvom du har styr på varmen, kan ønsket om ild og hygge sagtens 
indfries. Opvarm med EL-pejse i løbet af sekunder og sluk for var-
men lige så hurtig. Desuden skal du hverken hente brænde eller 
gasflasker eller bruge ressourcer på eftersyn og skorstensfejning.

Rejsnings besvær
Skovrejsning er godt for miljøet, og din pengepung. Flere træer 
binder mere co2, og giver miljørigtigt byggeri. Vi elsker træaffald 
som bruges til træpiller. Uden besvær

Lej dig Varm 
Husk du kan opvarme din bolig billigt med træpiller. Start med at 
leje en pilleovn fra kun kr. 333,- md.

Ecoteck har landsdækkende forhandler- og servicenet og er klar til at rådgive. 
Kontakt Ecoteck på 96464146 eller info@ecoteck.dk  www.ecoteck.dk

Opvarm din bolig med affald.

Hygge uden røg 
Sund fornuft: opvarmning med ren luft fra bio-Energi.

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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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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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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I dag har for-
skerne testet 
de naturlige 
plantefor-
bindelser fra 
fransk mari-
tim fyrrebark 
i mere end 
200 undersøgelser. Særlig i 
relation til funktionen med 
at støtte blodcirkulationen. 
Resultaterne af de mange 
studier er så gode, at de 
er blevet offentliggjort i 
førende videnskabelige 
tidsskrifter. På den måde 
kan andre forskere og 
sundhedspersonale blive 
bekendt med de fremra-
gende opdagelser. 

VIDENSKABELIG  
INTERESSE

ANNONCE

 Tove er 81 år. Hun har altid 
godt kunne lide at komme 
en tur op i byen. – Jeg holder 

utrolig meget af at gå ture, og 

specielt glæder jeg mig til at gå 
på besøg hos mine veninder, 
som jeg spiller kort med hver 
tirsdag. Det er så hyggeligt. Vi 

snakker og drikker kaffe og spi-
ser hjemmebag.

– I de senere år har jeg været 
opmærksom på følelsen af tunge 
og trætte ben. Tunge ben om 
aftenen, så man må sidde med 
dem løftet er ikke lige mig. Det 
gjorde mig utrolig ked af at 
tænke på, og mit ellers gode 
humør forsvandt stille og roligt. 
Jeg ville så nødig gå med støt-
testrømper.

Glad for Active Legs
– I et ugeblad læste jeg om Active 
Legs. Jeg købte en æske i min 
lokale Matas butik. Det er kun 
en tablet om dagen, så det er 
meget nemt at huske. Jeg er så 

glad for Active Legs tabletterne, 
og nu glæder jeg mig til det 
bliver tirsdag, hvor jeg skal spille 
kort med mine veninder. Jeg er 
lykkelig for følelsen af lette og 
friske ben, også når jeg kommer 
hjem fra en tur i supermarkedet.

Her købes Active Legs ?
Active Legs™ 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 telefon 46 33 76 00.

Mange mennesker oplever at benene føles tunge og Mange mennesker oplever at benene føles tunge og 
trætte. Nogle synes at det er anstrengende bare at trætte. Nogle synes at det er anstrengende bare at 
gå et kort stykke til deres lokale supermarked for at gå et kort stykke til deres lokale supermarked for at 
handle. En del må ty til støttestrømper. Andre klarer handle. En del må ty til støttestrømper. Andre klarer 
sig uden. Tove tager en Active Legssig uden. Tove tager en Active Legs™™ tablet hver dag.  tablet hver dag. 
Det er en tablet baseret på rødvinsblade, der kan Det er en tablet baseret på rødvinsblade, der kan 
modvirke følelsen af trætte og tunge ben samt hjælpe modvirke følelsen af trætte og tunge ben samt hjælpe 
til at vedligeholde en sund venefunktion i benene.til at vedligeholde en sund venefunktion i benene.

Livet er skønt uden  
støttestrømperM

odelfoto

TUNGT AT GÅ TIL  
SUPERMARKEDET

En vene er et kar, der fører blodet mod hjertet, 
så det kan pumpes videre til lungerne for at 
iltes. Med alderen kan venefunktionen aftage. 
Et ekstrakt fra naturlige rødvinsblade kan 
hjælpe med at vedligeholde en sund vene-
funktion i benene. Active Legs tabletten er baseret på et 
ekstrakt af rødvinsblade i kombination med fransk maritim 
fyrrebark plus vitamin C. Indholdet af rødvinsblade kan 
modvirke følelsen af trætte og tunge ben samt hjælpe til at 
vedligeholde en sund venefunktion i benene. Fransk mari-
tim fyrrebark støtter en god blodcirkulation og indholdet af 
vitamin C bidrager til den normale dannelse af kollagen for 
en normal funktion af blodkarrene.

DERFOR ER ACTIVE LEGS  
TABLETTEN SÅ GOD !

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 .  
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425,-
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374,-

Unikalk m. 
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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 28%

New Nordic Magnesium Malate 
270 kapsler 

Butikspris 407,00

SPAR 28%

295,-

Biosym Move� ex Collagen 
30 kapsler 

Butikspris 181,00

SPAR 35%

117,-

Imideen prime renewal 50+ 
120 kapsler

Butikspris 610,00

SPAR 23%

469,-

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

Unikalk Silver 
180 tabletter

Butikspris 130,95

SPAR 21%

104,-

Unikalk Forte 
180 tabletter

Butikspris 130,95

SPAR 17%

109,-

Avosol 
120 kapsler

Butikspris 349,95

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,-
SPAR 26%

148,-

Pharma Nord D-pearls 38 mcg 
240 kapsler

Butikspris 199,00

Pharma Nord Bio-Qionone 
aktivt Q10 Gold 180 kapsler

Butikspris 698,00

SPAR 26%

515,-
SPAR 40%

245,-
SPAR 32%

279,-

Reg’ Activ Kolesterol 
60 tabletter

Butikspris 299,95

SPAR 30%

209,-

Zerochol
Butikspris 224,00

SPAR 29%

160,-

Garcin Hvidløg 
80 kapsler

Butikspris 333,00

SPAR 32%

227,-

Berthelsen Senior 
Multivitamin 90 kapsler

Butikspris 189,00

SPAR 11%

169,-

Multidophilus 12 
100 kapsler

Butikspris 369,00

SPAR 46%

199,-
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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

Safir H-10 Benders Palema 2K Sort
Sort ædelengoberet Inkl. GRATIS 3-lags undertag 

- Værdi 20 ,- pr. m2

(ex. moms 31,96)
5995 4495
PR. M2 PR. 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

369512695

PR. M2

PR. STK.PR. STK.

(ex. moms 1438,40)

(ex. moms 319,88)

179800

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. 30. september 2022 | Begrænset lager  |  Først til mølle

BYGGEMATERIALER TIL DANMARKS BEDSTE PRISER

148800

175500

Jylland / Fyn

Sjælland

(ex. moms 1091,40)

(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

Flydebeton Passiv C25/30

Se vores 
lave priser 

online

Scan her 
og se mere

VORES PRIS

B6-S Bølgeplade - Sortblå
(ex. moms 101,56)

VORES PRIS7995
PR. M2

(ex. moms 63,96)

Rubin
Silkemat

Solceller bliver revet ned af hylderne
De skyhøje elpriser har fået danskerne til at bestille solceller som aldrig før. 

Solcellefirmaer i Danmark har meget travlt for 
tiden, da mange husejere gerne vil investere i sol-
celler og spare mange penge på elregningen.
Den rene elpris er steget markant de seneste 
måneder fra typisk 20 øre til op mod en 2 til 4 
kroner pr. kWh. Hertil kommer afgifter, trans-
port og moms på ca. 1,5 kr., og det gør solceller 
til en fantastisk investering. Du sparer det fulde 
købsbeløb på de kWh du ellers ville have købt, 
og samtidig får du lige nu op mod 2-4 kr. for din 
overskudsstrøm. Strøm som er produceret fra et 
husstandsanlæg med batteri koster til sammen-
ligning typisk 40-80 øre pr. kWh.
”Vi har ikke haft så travlt siden 2012. Vores sol-

celleanlæg bliver revet ned fra hylderne og anlæg-
gene bliver i større og større, fordi elbilen er med 
til at fordoble forbruget, og fordi det også kan be-
tale sig at sælge overskudsstrømmen i dag”, siger 
Lars Bjerg fra solcellefirmaet Viva Energi A/S 
og fortsætter: ”Hvis vi regner med de aktuelle el-
priser, så er et solcelleanlæg med 30 års forventet 
levetid, betalt tilbage på kun 3-4 år. Vi benytter 
dog noget lavere elpriser i vores beregningsmo-
deller, for ikke at love for optimistiske tal.”

Hvis du vil vide om solceller er noget for dig, så kan du fx tage 
et solcelletjek på www.vivaenergi.dk/tjek

Elprisernes himmelflugt får flere og flere til at investere i solceller, som for de fleste er en meget god forretning.

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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Har planterne holdt sommerferie? 
Har dine frostfølsomme planter nydt et ”sommerophold” i haven,  
er det tid til at tage nogle af dem tilbage indendørs.

Har du haft pelargonier og andre stueplanter 
til at stå på terrassen i sommerperioden, skal du 
overveje om deres ”sommerferie” er slut, og de 
igen skal rykke inden døre. 

Planterne har bedst af at vænnes langsomt til det 
tørre og varme inde miljø, så du bør ikke tage 
dem ind i stuen fra den ene dag til den anden. 

Lad middelhavsplanterne være
Citrus- og oliventræer kan tåle kortvarige lave 
temperaturer omkring frysepunktet. Dem kan du 
lade stå ude lidt endnu. Du kan få tips til pasning 
af middelhavsplanter på www.husoghaveavisen.
dk #middelhavsplanter

Det mest professionelle batteri på markedet, 
helt uden dyre mellemled. 

Se dem på www.lithiumpro.dk

FRA KUN 2795,-

12v-24v-36v-48v

Salg & support på telefon Tlf: 4010 0923
 alle ugens 7 dage fra (09-20:00)

Haven i september
September kan være en skøn sensommer måned, hvor du kan de sidste dage af en varm 
sommer. Og der er en masse opgaver i haven, inden sommeren er helt ovre. 

Stauder
Det er nu et godt tidspunkt at dele de stauder 
der blomstrede i foråret og forsommeren. Du bør 
vente med de stauder, der er sentblomstrende til 
det bliver forår. Ønsker du at plante nye stauder, 
er september ideelt at plante i. Jorden er lun, og 
natteluften er fugtig, hvilket giver rigtig gode be-
tingelser. 

Træværk i haven
Efter den varme sommer, er tidspunktet nu godt 
til at få malet træværk som havemøbler og plan-
keværk. 

Roser
Nogle roser vil blomstre indtil frosten kommer. 
Du bør undlade at gøde nu, men fjerne de visne 
roser og syge blade. Klatreroserne kan du binde 
op mens stænglerne er bløde. Så hjælper du til, at 
de ikke knækker under efterårets storme.

Høst og planlæg
De forårsblomstrende løg kan lægges fra septem-
ber måned. Lige nu er udvalget størst, så der er 
ingen grund til at vente. I køkkenhaven kan du 
høste gratis frø til næste år. Du kan opbevare de 
tørre frø i køleskabet med plantenavn og dato på. 
Se mere på www.husoghaveavisen.dk #frø
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Unikke design

Individuel  
rådgivning

Prisgaranti 

Rente- og  
gebyrfrit lån 

Alle tilbud:

OMGÅENDE 
LEVERING

SPAR OP TIL 

40%

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.  
Tilbudene gælder til og med 18.9.2022

NORDIC DESIGN  
SENGERAMME 
Elegant sengeramme i Eg Sæbe med 
lamelgavl og planbund og Sawana 
Memory Comfort madrasser.
Pris: 43.684,-

SPAR 31%

TEMPUR PRIMA 19 MADRAS  
MED SPRINGBOX
Komplet seng med Sawana springbox og 
Tempur Prima madras - Cloud, Sensation eller 
Original. Dess. Night Blue - Excl. gavl og ben
Str. 160/180x200 cm - Pris 31.997,-

NU 25.999,- 
OMGÅENDE LEVERING 

NU 29.999,-
OMGÅENDE LEVERING 

Str. 160/180x200 cm

DUNLOPILLO PURE WHITE MADRAS
Vendbar madras i naturlatex 16cm. 

Med 7 komfortzoner og aftageligt og vaskbart betræk.

  90x200 cm  Pris   9.714,- NU   5.828,-
140x200 cm Pris 14.573,- NU   8.743,-
160/180x200 cm Pris 19.433,- NU 11.659,-

 

 

SPAR 40%
LAGERVARE

VALENCIA SOVESOFA
Italiensk sovesofa med tilhørende pyntepuder. Robust bed-inside stel og ma-
dras i high ressiliant skum. Dess. A. Udvendige mål: D 87cm B 184 cm.  
Liggemål: 142 x 197 cm. Pris. 18.999.-

NU 16.999,-  SPAR 2.000,-

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,-   SPAR 1.846,-
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Tlf. 719 917 00 (kl. 8.00-18.00) • info@titanlaase.dk

www.titanlaase.dk Certi� ceret og forsikringsgodkendt låsesmed

10 - 20 - 30% RABAT 
på alle låsecylindre og nøgler

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

Scanlock HS 
Kopibeskyttet 
nøgle   

GRATISGRATIS
SIKKERHEDSTJEK
Ring nu 719 917 00

Sikkerhedsniveau 1

Prisniveau 4

Slidstyrke 10

Sikkerhedsniveau 3

Prisniveau 3

Slidstyrke 7

Sikkerhedsniveau 6

Prisniveau 5

Slidstyrke 7

Ruko 1200 Sikkerhedsniveau 5

Prisniveau 2

Slidstyrke 3 Slidstyrke 7Slidstyrke 7

EVVA 4KS
Kopibeskyttet 
nøgle

Sikkerhedsniveau 8

Prisniveau 7

Slidstyrke 8

EVVA EPS
Kopibeskyttet 
nøgle   

Sikkerhedsniveau 6

Prisniveau 5

Slidstyrke 7

!BØR UDSKIFTES 

OMGÅENDE !BØR
UDSKIFTES

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

Intelligent Smartlås
fra ZAFE

Smartlåsen til hoveddøre kan åbnes 
med fi ngeraf-tryk, brik, PIN-kode eller 
via bluetooth i app’en. Der kan rettes 
engangs PIN-koder på få sekunder. Kan 
registrere helt op til 200 fi ngeraftryk 
og 150 PIN-koder.
Pris kun 3.495 kr.

Fingeraftryk

Kode

Nøglebrik

Mobil APP

WiFi

Bluetooth

RABATKODE B922



22

- 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

Sådan kan du undgå vandskader
Ved skybrud kommer der store mængder vand på meget kort tid. Det kan give meget 
store problemer med at få ledt vandet væk og kan give skader på hus og indbo.

Forsikringsmæssigt er der tale om voldsomt sky-
brud, når nedbøren er så kraftig, at utilstoppede 
normal konstruerede og vel vedligeholdte afløbs-
systemer ikke kan lede vandet væk. 

Du kan dog gøre forskellige ting, der kan afhjæl-
pe og forebygge vandskader på grund af skybrud, 
både på kort og på lang sigt. Er der varslet skybrud 
kan du umiddelbart forberede dig sådan:

•   Luk vinduer og døre (forsikringen dækker ikke 
vandskader som følge af åbne vinduer).

•   Fjern værdigenstande fra kælderen eller sæt dem 
højere op, så de ikke står direkte på gulvet.

•   Tjek, at udendørs riste, afløb og tagrender ikke 
er stoppet til af blade og snavs.

•   Sluk for elektriske apparater, der kan komme i 
kontakt med vandet. 

•   Brug sandsække og krydsfinérplader til at blo-
kere lavt placerede døre og vinduer. 

•   Hav spande, skovle, koste og klude klar til op-
samling af indtrængende vand.

•   Fjern løse genstande udendørs, f.eks. havemøb-
ler, plantekasser eller stilladsværk. 

Vi har samlet information og gode råd om, hvordan du 
kan sikre din bolig mere langsigtet ved skybrud på 
www.husoghaveavisen.dk #skybrud

Lys til en mørk tid 
Når vi bevæger os over i efterår rammer mørket os. Det giver indbrudstyve 
gode arbejdsbetingelser. Derfor bør du lyse den mørke tid op.

Med rigelig belysning er du godt på vej til at ind-
brudssikre din bolig. 

Udendørs belysning 
Det er nemt og billigt at opsætte en sensor, der 
kan sætte gang i udendørs belysning, når der er 
bevægelse omkring dit hjem. Opsæt sensor og 
lys i indkørsel, terrasse, garageport og andre ind-
gangsvinkler, hvor man kunne forestille sig, at en 
tyv kan komme ind. 
For en tyv, der er ved at begå indbrud, er det 
stressende at stå i belysning og vide, at der er høj 
sandsynlighed for at blive spottet af naboer. Der-
for kan mange indbrud undgås allerede her. 

Tænk-sluk
I efterårs- og vintermånederne handler det spe-

cielt om at gøre brug af lys og elektronik til præ-
ventivt at forhindre et indbrud. Ligesom med 
udendørs belysning, kan du også bruge tænd-sluk 
enheder til at styre lys i hjemmet, selvom du ikke 
er hjemme. 

Tyverialarm
Flere tyverialarmer tilbyder smarte tænd-sluk 
enheder, hvor elektronik i hjemmet kan tidsind-
stilles til at tænde og slukke, når det ønskes samt 
hvis alarmen registrer indbrud i hjemmet. 
Vælger du en tyverialarm med mulighed for at 
tilføje tænk-sluk enheder, kombinerer du sikker-
hed og smart home funktioner, der gør det muligt 
at sikre sig bedst muligt i efteråret. 

Du finder gode råd til belysning på www.husoghaveavisen.dk

Det er ikke nok med en smuk nattehimmel til at lyse boligens udendørsarealer op.
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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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DANMARKS BEDSTE PRISER

Bestil nu på: SuperOlie.dk 

*Dagspris pr. 1000 liter i DKK inkl. afgifter og levering pr. 24/8 2022

Basis Fyringsolie

Landbrugsdiesel Deluxe

Din pris: 11.023,20 excl. moms* 

Din pris: 11.598,40 excl. moms* 

Pris inkl. moms kun: 13.779,-*

Pris inkl. moms kun: 14.498,-*

Ny vegansk D3-vitamin
Grønne dfi Vitaminer lancerer nu en helt ny D3-vitamin, som er 100% vegansk. 
Nu kan både veganere, vegetarer og andre få en D3-vitamin helt uden animalsk 
indhold.

Vegansk D3 indeholder 50 mcg vitamin D3 og ekstra 

jomfru olivenolie for at sikre en optimal optagelse. 

Kapslen er også vegansk, da den er lavet af tang.

Vitamin D3 bidrager til normal  funktion af knogler, 

tænder, immunsystem, celledeling, muskler, 

kalkniveau i blodet samt optagelse af kalk og fosfor. 

Derudover er det generelt vigtigt at tage et tilskud 

af vitamin D3, da 43%1 af den danske befolkning er i 

underskud af D3-vitamin.

Indhold: 90 kapsler

Daglig dosis: 1 kapsel

Indhold pr. daglig dosis (1 kaps.): RI%
Vitamin D3  50 mcg  1.000%

Fås i helsekostbutikker og webshops samt førende 
apoteker og Matasbutikker

dansk farmaceutisk industri a-s
www.dkpharma.dk

D3 TIL 
VEGANERE!

100% VEGANSK!

1  http://www.sundhedogforebyggelse.dk/mange-danskere-lider-af-d-vitamin-mangel/

100% VEGANSK!

MED EKSTRA 

JOMFRU OLIVENOLIE

D3 Vegan annonce 210x265.indd   1 05/03/2018   13.32

Tips til en  
blomstrende  
forårshave
Det er tid til at vælge. Der er nemlig nu et stort og 
spændende udvalg af blomsterløg, og du skal vælge 
hvordan din blomstrende forårshave skal se ud. 

Der skal kun en lille indsats til nu, og du vil med garanti glæde 
dig, når foråret springer ud i din have eller terrassens krukker. 
Inden du kaster dig ud i valget af blomsterløg, får du nogle enkle 
tips med her.

Fokus på farver
For at skabe harmoni i haven, er det en god idé at begrænse far-
verne. Vælg få farver du specielt holder af. 

Overvej placeringen
Læg dine forårsløg der, hvor du vil får mest glæde af dem til for-
året. Vælg f.eks. placeringer, hvor du kan nyde synet fra husets 
vinduer.

Læg mange læg
Jo mindre løgene er, jo flere skal der bruges for at skabe en 
”wauw-effekt”. Læg derfor en vis mængde hvis det er små læg.

Få langstrakt blomstring
Du kan vælge at kombinere forskellige arter af løg, der tilsammen 
giver dig en langstrakt blomstring i løbet af foråret. 

Kombiner højder
Kombiner løgene i højder. Nogle er gode til at skabe en 
blomstrende bund, mens andre er smukke højdespringere. 

Vælg de store og friske
Sørg for at vælge friske og fast løg. Så får du den flotteste 
blomstring.

Få flere tips til blomsterløg på www.husoghaveavisen.dk #blomsterløg

Nanostone tager hånd 
om HELE huset
Nu behøver du ikke bekymre dig om hverken terrassen, græsplænen, 
facaden eller taget. Nanostone tager hånd om hele huset.

Mange kender Nanostone som en af Danmarks førende inden for 
professionel fliserens. Terrasser med flisepest står igen flotte efter 
en professionel algebehandling af Nanostone. 

Træterrasse med forlænget levetid
Også træterrasser får Nanostone igen til at fremstå som nye. Na-
nostones rensning og behandling af træterrassen gør ikke bare ter-
rassen flot igen. Træets levetid forlænges, da alger, lav og andet 
smuds forsvinder helt fra træet. 

Græspleje er mere end at slå græs
En flot og velplejet græsplæne handler ikke udelukkende om at 
holde græsset nede. En flot græsplæne kan kræve at den gødes, får 
kalk, eftersås og kultiveres. På den måde får du bugt med mos og 
døde græsstrå. Nanostone tilbyder græspleje, så din plæne fremstår 
frisk og frodig. 

Effektiv og miljøvenlig tagrens og facaderens 
At vedligeholde sit tag er af gode grunde den mest besværlige op-
gave, man har som husejer. Ikke desto mindre en væsentlig opgave. 
Nanostone gør sig bemærket inden for tagrens med deres effektive, 
miljørigtige og skånsomme tagbehandling, der lader taget frem-
stå flot igen. Også facaden behandler Nanostone, hvor der fjernes 
genstridige belægninger og overfladebehandles i form af impræg-
nering eller maling. 

Servicepakke
Nanostone tilbyder en servicepakke der dækker vedligeholdelsen af 
hele huset. Du kan høre mere om servicepakken på tlf.: 42 36 66 66 
eller sende en mail på infor@nanostone.dk
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Blue Berry reddede mine øjne
Anna Merete begyndte at få dansende myg for højre øje. I februar fi k hun konstateret 
sammenfald af glaslegemet og 40 % nedsat syn. Hun begyndte at tage Blue Berry™. 
3 måneder senere fi k hun at vide, hendes syn var forbedret.

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 fi 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 fi 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 fi ndes ikke belæg for at 
eff 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

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. 

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 fl 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 lyst til at prøve Blue Berry, 
kan de købes hos Matas og helsekostbutikker 
og apoteket.

Derfor er Blue Berry så god

Anna Merete er 66 år, gi�  og lever et meget 
aktivt liv. – Jeg holder meget af at motionere 
sammen med mine veninder, og jeg har et 
stort hus og have, der holder mig i gang. 
Jeg har tidligere ha�  min egen virksomhed 
indenfor elektroterapi og helse-medicin, 
men i de sidste år, inden jeg gik på pension, 
arbejdede jeg på kontor med IT som speciale. 
Når jeg har en stille stund, holder jeg utrolig 
meget af, at sidde ved computeren.

Problemer med mine øjne
–Måske er det de mange timer ved 
computeren, der er årsagen til, at jeg fi k 
problemer med mine øjne. Pludselig fi k jeg 
alle de myg, der dansede foran mit højre øje.

Fik konstateret sammenfald
–I februar i år fi k jeg konstateret sammenfald 
i glaslegemet, og jeg havde en membran over 
mit synsfelt, som trak synsfeltet op og gjorde, 
at jeg havde 60 % syn tilbage. Det er utrolig 
generende, da det hæmmede min evne til at 

fokusere og stille skarpt, og det er svært at 
læse og se på computeren.

Gode resultater med Blue Berry
–Jeg har kendt til Blue Berry i mange år, 
dog uden at prøve dem. Jeg begyndte at tage 
dem, fordi min genbo har opnået fantastiske 
resultater med hans grå stær. Jeg måtte 
simpelthen prøve dem. Jeg startede med 
dobbelt dosis 2 tabletter morgen og 2 tabletter 
a� en, da synet virkelig var forringet.

Juhu – sikke en super pille
–Jeg var hos øjenlægen i maj måned. Her fi k 
jeg at vide, at mit syn nu var 70 %, og at mem-
branen højst sandsynligt ville forsvinde af sig 
selv igen – juhu siger jeg bare – super pille ! 

–Det er meget vigtigt for mig, at bevare 
alle mine sanser så sunde som muligt. Det 
gør, at jeg kan fokusere på, at have et dejligt 
positivt og aktivt liv med alle mine børn og 
børnebørn, som jeg holder så meget af.

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

ANNA MERETE HAVDE SAMMENFALD I GLASLEGEMET
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 Merete er 54 år og har 
et meget tyndt og fi nt 
hår. Jeg har hele mit liv 

været ked af mit hår. Jeg havde 

svært ved at få en frisure, for 
håret klaskede hurtigt og så 
kedeligt ud. Jeg plejede, at 
vaske det hver dag, og bruge 

forskellige styling-produkter, for 
at give det noget fylde. Men det 
holdt kun kort.

Prøvede Hair Volume 
Shampoo
–Tilfældigt så jeg, at der var 
kommet en ny Hair Volume™

Shampoo, og jeg fi k lyst til at 
prøve den. Det har jeg ikke 
fortrudt. Den er virkelig lækker. 
Den dufter dejligt og skummer 
godt. Du kan nærmest mærke 
hvoran, den renser hovedbun-
den og håret. 

Mere fylde til håret
–Det bedste er dog, at jeg føler, 
at mit hår har fået mere volu-
me, fylde og glans. Jeg behøver 
ikke længere at bruge en masse 
stylingprodukter, og mit hår ser 
både sundere og mere velplejet 
ud. Jeg vasker heller ikke hår 
hver dag, da mit hår ikke fedter 
så hurtigt. Virkelig en skøn 
shampoo.

Min frisør roste mit hår
–Sidst jeg var hos frisør roste 
hun mit hår, hun syntes, at det 
så fl ot, glansfuldt og fyldigt ud. 
Jeg fortalte, at jeg brugte Hair 

Volume Shampoo. Hun bemær-
kede også at min hovedbund 
var forandret, den så mere sund 
og velplejet ud.

Her køber du
Hair Volume™ Shampoo
Hair Volume™ Shampoo kan kø-
bes i Matas, Helsam, Helsemin 
og Din Lokale Helsekost. Fås 
også online på www.newnor-
dic.dk. Har du spørgsmål, så 
ring til New Nordic på telefon 
46 33 76 00.

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 
vedligeholdelsen af en normal omsætning af 
fedtstoffer.

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.

Endelig er jeg 
tilfreds med mit hår
Merete var utrolig ked af sit hår. –  Mit hår var Merete var utrolig ked af sit hår. –  Mit hår var 
meget tyndt og fi nt, og hang livløst rundt om mit meget tyndt og fi nt, og hang livløst rundt om mit 
ansigt. Efter jeg er begyndt at bruge Hair Volumeansigt. Efter jeg er begyndt at bruge Hair Volume™™

Shampoo har mit hår fået volume, fedter mindre Shampoo har mit hår fået volume, fedter mindre 
og det ser både sundt og glansfuldt ud. Selv min og det ser både sundt og glansfuldt ud. Selv min 
frisør har bemærket det.frisør har bemærket det.

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?

www.newnordic.dk

Online Store
Din lokale 
helsekost

MASSER AF VOLUME TIL DIT HÅR

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

www.newnordic.dk

Online Store
Din lokale 
helsekost

ÆBLECIDEREDDIKE I SHAMPOO 
– HVORDAN VIRKER DET ?
Hair Volume™ er en naturlig og urtebaseret 
shampoo, der reparerer og giver volume, 
fylde og fugt for et sundt og velplejet hår. 
Shampooen indeholder bl. a. æblecidered-
dike som trænger ind igennem alle ophob-
ninger både i hovedbunden og hårstrået 
og virker som en blid og naturlig exfoliator. Dermed renses 
hovedbuden fri for stylingrester og genopretter ph værdi-
en uden at udtørre. I stedet efterlades håret både glattere, 
blødere og skinnende med masser af volume. Shampooen 
er uden SLS/SLES sulfater og silikone men er tilsat naturlige 
olier, der giver den silkebløde fornemmelse som silikone 
normalt giver. Kan anvende af alle hårtyper.

M
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GOD PLADS TIL 5 PERSONER - OGSÅ TIL LANGE BEN
• Fantastisk komfort og massage
• God isolering for optimal driftsøkonomi
• 216 x 216 x 92 cm
• God plads til venner og familie - Kan rumme 5 personer
• Lave driftsomkostninger - Perfekt til det danske klima

SHOWROOM Tybovej 3 • DK-6040 Egtved • Tlf. 75 55 17 00 • post@wellmore.dk • wellmore.dk

HELÅRS UDENDØRS POOLLØSNING
• Plug and play - Kræver alene et elkabel
• God isolering for optimal driftsøkonomi
• 390 x 225 x 120 cm
• Billigt alternativ til swimmingpool
• 18 massagejets samt 3 modstrømsjets

MAXXWELL JAMAICA MAXXWELL MINIPOOL LUX

M A N G L E R D U
W E L L N E S S I
H V E R D A G E N ?

49.995,-
129.900,-

N y d l i n d r e n d e m a s s a g e o g
b l i k s t i l l e v a r m e i e n

u d e n d ø r s s p a

38° LIVSKVALITET
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Se  ere eksklusive 
SALE TILBUD 

online på 
www.badstil.dk
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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
odelfoto

– 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

el
fo

to

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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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 hjælper med at bevare knoglerne stærke. 
Faktisk deltager magnesium i over 300 

forskellige fysiologiske processer i kroppen, 
og over halvdelen af alle danskere mangler 
magnesiun helt uden at vide det.

Magnesiummalat har 
en høj optaglighed i kroppen
Magnesiummalat er en kilde, som er 
forholdsvis ukendt i Danmark. Dens 

forbindelser fremstilles ved at kombinere 
magnesium med æblesyre. Det betyder 
at kilden er organisk bundet, og ikke 
fremstillet i et laboratorium. Det antages at 
magnesiummalat absorberes bedre end andre 
former for magnesiumtilskud.

Studier har sammenlignede fl ere 
magnesiumtilskud 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 magnesiummalat kombineret 
med fransk maritim fyrrebark, som i 
fl 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.

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 fra New Nordic 
der løb med sejren. Magnesium malate™ fra New Nordic indeholder den letoptagelige 
magniumkilde magnesiummalat 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. Magnesiummalat anses for at have 
den bedste optaglighed.

Du kan se mere om magnesium malate™

på www.newnordic.dk eller få yderligere 
information på tlf. 46 33 76 00. 

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 fl 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 fi 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 fi 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 immunstoff et 
Immunoglobulin A, som spiller en afgørende 
rolle i slimhindernes immunfunktion. 
Kunkeei er en yderst vigtig booster af en god 
tarmfl ora.

3: Wild Biotic er et naturligt ”mirakel”. 
Honning, honningdug-honning og frisk 
pollen har alle forskellige profi ler, på grund 
af indholdet af deres bakteriestammer. 
Honning er kendt for at være desinfi 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 
tarmfl oraen. 

Den friske pollen frysetørres umiddelbart 
e� er indsamling for at bevare de aktive stoff er 
fra råpollen. 
Under hele 
indsamlings-og 
produktions-
processen holdes 
temperaturen, 
under legems-
temperatur, 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 fi 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. 
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 Våbenskab 
 Pulverlakerede stålplader (S-235). Kabinet 4 mm. 
Frontdør 6 mm. Inkl. 2 nøgler.
Låsesystem: 2 i siden, 1 i top, 1 i bund.
Konstrueret og godkendt efter FG Norm 520. 

 Pistol-/ammunitionsskab 
 Nøglelås inkl. 2 nøgler og udtagelig hylde.
Låsesystem med pal: 2 i siden, 1 i top, 1 i bund.
4 x 4 huller til fastgørelse i enten væg eller bund.
Godkendt efter FG520.
H. 350 x B. 590 x D. 390 mm.
51,2 kg. 
Varenr.  77113 

  2199,- 
FRAGT TILLÆGGES

  3199,- 
FRAGT TILLÆGGES

  3899,- 
FRAGT TILLÆGGES

  4199,- 
FRAGT TILLÆGGES  Skydetårn 

 I dansk produceret lærketræ. Skydetårnet giver det bedste overblik, god støtte og forbedrer muligheden for kuglefang. 
Det skal stå min. 130 meter fra anden ejendom, medmindre der er en skriftlig aftale på andet. 
Leveres delvis samlet med skruer og samlevejledning. Tag kan tilkøbes. 

 Tag til skydetårn 
165 x 150 cm 
Varenr.  70127 

  2999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  3499,- 
FRAGT TILLÆGGES

 1499,- 
FRAGT TILLÆGGES

Til 7 våben 
Varenr.  77093 

Til 9 våben 
Varenr.  77097 

Til 9 våben 
Varenr.  77094 

 300 x 165 x 165 cm 
Varenr.  70125 

 400 x 165 x 165 cm 
Varenr.  70126 

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

SÆLGES KUN I VORES WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK FRAGT TILLÆGGES
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 Vandvarmer 
 Effektiv el-vandvarmer, som er designet med fokus på brugervenlighed 
og en nem installation. Det elektroniske display viser dig, hvor varmt 
vandet i beholderen er. 
Indbygget frostsikring samt automatisk Legionella-bekæmpelse.
Model: Tronic 4500 T.
Energieffektivitetsklasse: C.
Spænding: 230/400 V. 

 50 L 
 Årligt elforbrug: 1382 kWh.
H. 61 x B. 50 x D. 51,2 cm. 
Varenr.  70066 

 80 L 
 Årligt elforbrug: 1393 kWh.
H. 83 x B. 50 x D. 51,2 cm. 
Varenr.  70067 

 100 L 
 Årligt elforbrug: 2687 kWh.
H. 97,5 x B. 50 x D. 51,2 cm. 
Varenr.  70068 

 120 L 
 Årligt elforbrug: 2739 kWh.
H. 113 x B. 50 x D. 51,2 cm. 
Varenr.  70069 

 150 L 
 Årligt elforbrug: 4399 kWh.
H. 134,5 x B. 50 x D. 51,2 cm. 
Varenr.  70070 

 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,- 

FRAGT TILLÆGGES

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 
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 fremstillet 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

  2699,- 
FRAGT TILLÆGGES

  3999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  4399,- 
FRAGT TILLÆGGES

  4799,- 
FRAGT TILLÆGGES

  5199,- 
FRAGT TILLÆGGES

  6299,- 
FRAGT TILLÆGGES

  499,- 
FRAGT TILLÆGGES

  7499,- 
FRAGT TILLÆGGES

  9499,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Tag til skydetårn 
165 x 150 cm 
Varenr.  70127 

  999,- 
FRAGT TILLÆGGES

Priserne gælder fra den 8. september til og med den 21. september 2022. Der tages forbehold for trykfejl.

SÆLGES KUN I VORES WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK FRAGT TILLÆGGES



34

Køb brugt med 2 års garanti
Hos Harald Nyborg forhandler vi refurbished elektronik. Produkterne gennemgår 
en refurbishing proces. Det vil sige produktet bliver renset, opdateret og gennemtestet.

 HP EliteBook 840 G1 
 Farve: Sort/grå.
Skærmstørrelse: 14”. 
Varenr.  70974 

 HP ProBook 650 G1 
 Farve: Sort/grå.
Skærmstørrelse: 15,6”. 
Varenr.  70975 

 Lenovo ThinkPad T450  
 Farve: Sort.
Skærmstørrelse: 14”. 
Varenr.  70976 

 Lenovo ThinkPad T460 
 Farve: Sort.
Skærmstørrelse: 14”. 
Varenr.  70977 

 HP EliteBook 820 G1 
 Farve: Sort/grå.
Skærmstørrelse: 12,5”. 
Varenr.  70968   2499,- 

  2299,-  1749,- 

 3199,-  2799,- 

Læs mere om produktet 
på harald-nyborg.dk

Læs mere om produktet 
på harald-nyborg.dk

Læs mere om produktet 
på harald-nyborg.dk

Læs mere om produktet 
på harald-nyborg.dk

Læs mere om produktet 
på harald-nyborg.dk

Produktets stand
Grade A indeholder produkter i 
høj kosmetisk stand og ganske 
få tegn på brug. 

Grade C har tydelige tegn på brug, 
men er fortsat fuldt funktionsdygtig.

Grade B har tegn på brug, men er i 
tilfredsstillende stand.

Fordele ved køb 
af Refurbished
• Alle enheder gennem-

testes og virker 100%.

• 2 års garanti.

• Priser der er budgetvenlige.

• Produktet er renset og 
opdateret med den nyeste 
software tilgængelig for 
modellen.

• At købe genbrug frem for 
nyt er miljøvenligt.

Priser der er budgetvenlige.Priser der er budgetvenlige.Priser der er budgetvenlige.Priser der er budgetvenlige.Priser der er budgetvenlige.Priser der er budgetvenlige.Priser der er budgetvenlige.Priser der er budgetvenlige.

At købe genbrug frem for At købe genbrug frem for At købe genbrug frem for At købe genbrug frem for At købe genbrug frem for At købe genbrug frem for At købe genbrug frem for At købe genbrug frem for 

opdateret med den nyeste 
software tilgængelig for 
opdateret med den nyeste 
software tilgængelig for 
opdateret med den nyeste 

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

Fordele ved køb 
af Refurbishedaf Refurbishedaf Refurbishedaf Refurbishedaf Refurbishedaf Refurbishedaf Refurbishedaf Refurbishedaf Refurbishedaf Refurbishedaf Refurbishedaf Refurbished

SÆLGES KUN I VORES WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK FRAGT TILLÆGGES
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 Apple iPhone 8 64GB 
 Farve: Silver.
Skærmstørrelse: 4,7”.
Leveres uden lader og kabel. 
Varenr.  70971 

 Apple iPhone 8 64GB 
 Farve: Space grey.
Skærmstørrelse: 4,7”.
Leveres uden lader og kabel. 
Varenr.  70972 

 Apple iPhone 8 64GB 
 Farve: Space grey.
Skærmstørrelse: 4,7”.
Leveres uden lader og kabel. 
Varenr.  70969 

 1749,-  1899,-  1899,- 

Læs mere om produktet 
på harald-nyborg.dk

Læs mere om produktet 
på harald-nyborg.dk

Læs mere om produktet 
på harald-nyborg.dk

 Apple MacBook Air 
2017 
 Farve: Grå.
Skærmstørrelse: 13,3”. 
Varenr.  70978 

 4799,- 
Læs mere om produktet 
på harald-nyborg.dk

Læs mere om produktet 
på harald-nyborg.dk

Læs mere om produktet 
på harald-nyborg.dk

 1999,- 

 Lenovo computer M72E 
 Farve: Sort. 
Varenr.  70966 

 1399,- 

 Lenovo computer M900 
Tiny 
 Farve: Sort. 
Varenr.  70973 

Læs mere om produktet 
på harald-nyborg.dk

Priserne gælder fra den 8. september til og med den 21. september 2022. Der tages forbehold for trykfejl.

SÆLGES KUN I VORES WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK FRAGT TILLÆGGES

 Apple iPad 2018 32GB 
 Farve: Space grey.
Skærmstørrelse: 9,7”.
Leveres uden lader og kabel. 
Varenr.  70970 

 Apple iPad Air 2 64GB  
 Farve: Space grey.
Skærmstørrelse: 9,7”.
Leveres uden lader og kabel. 
Varenr.  70967 

 1999,-  1499,- 
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 Stålreol med 4 hylder 
 Grå. 

 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 

  9999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  9999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  6999,- 
FRAGT TILLÆGGES

 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 

 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 

  199,- 
FRAGT TILLÆGGES

  299,- 
FRAGT TILLÆGGES

  188,- 
FRAGT TILLÆGGES

FRIT VALG

  349,- 
FRAGT TILLÆGGES

  299,- 
FRAGT TILLÆGGES

 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 

  499,- 
FRAGT TILLÆGGES

  699,- 
FRAGT TILLÆGGES

 600 kg pr. hylde 
 Med kraftige MDF-hylder.
H. 182,5 x B. 180 x D. 50 cm. 
Varenr.  19383 

 800 kg pr. hylde 
 Med stålhylder.
H. 183 x B. 196 x D. 60 cm. 
Varenr.  19384 

  799,- 
FRAGT TILLÆGGES

  999,- 
FRAGT TILLÆGGES

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

 Postkasse 
 Model: 110
H. 33 x B. 39 x D. 15 cm.
Kan bruge stander model 
1003 eller 1007. 

SÆLGES KUN I VORES WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK FRAGT TILLÆGGES
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 Titan Life fjederlås 
 50 mm, 2-pak. 
Varenr.  70763 

 75,- 

 Titan Life Olympic Bar 
 Klassisk træningsredskab til styrketræningsøvelser, crosstræning og vægtløftning.
Denne OL-vægtstang kan bruges til alle styrketræningsøvelser, der involverer en olympisk 
vægtstang. 

 15 Kg 
 D. 7 x L. 183 cm. 
Varenr.  70761 

 ASG ThinkRider 
 Model: Power Trainer A1.
Konstant stigningsprocent: 3%.
Permanent magnetisk modstand.
Maks. watt ydeevne: 1200W.
Trådløs tilkobling: ANT+, Bluetooth.
Vægt: 15 kg.
Tandhjul skal tilkøbes på varenr. 
71032. 
Varenr.  71028 

  1999,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Antennemodtager til ThinkRider 
 Med dobbelt modtager, der mindsker risikoen for manglende signal. 
Kan bruges til bl.a. A1 Power Trainer og X5-NEO smart trainer.
Passer til varenr. 71028 og 71034. 
Varenr.  71029 

  149,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Trådløs Kadance- og hastighedsmåler 
 Understøtter ANT+ og Bluetooth enheder og Apps.
Understøtter: 
Garmin/Wahoo/Zwift/Bkool/Tacx/Bryton/Blackbird m.m.
Kan bruges til bl.a. A1 Power Trainer og X5-NEO smart trainer.
Bruger 1 x CR2032 batteri (ekskl.).
Kan måle op til: 700C / 100 km/t.
Passer til varenr. 71028 og 71034. 
Varenr.  71030 

  149,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Pulsmåler til bryst 
 Understøtter ANT+ og Bluetooth 
enheder, Apps og smartwatches.
Bruger 1 x CR2032 batteri (ekskl.).
Hjerterytme rækkevidde: 30~ 240 BPM.
Passer til varenr. 71028 og 71034. 
Varenr.  71031 

  249,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Træningsmåtte til ThinkRider 
 91 x L. 198 cm.
Tykkelse: 6 mm.
Vand- og svedafvisende.
Skridsikker og støjreducerende.
Vægt: 3 kg. 
Varenr.  71033 

  249,- 
FRAGT TILLÆGGES

 ASG ThinkRider 
 Model: X5 NEO.
Simuleret stigning på 20%.
Elektromagnetisk modstand.
Maks. watt ydeevne: 2000W.
Trådløs tilkobling: ANT+, ANT+ FE-C 
& Bluetooth.
Vægt: 20 kg.
Tandhjul skal tilkøbes på varenr. 
71032. 
Varenr.  71034 

  4499,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Titan life vægtskive 
 Gummibelagt jernkerne og med praktiske håndtag.
Perfekt til alle former for vægttræning, styrkeløft, 
funktionel træning mm. 

 5 kg 
 H. 2 x D. 28 cm. 
Varenr.  70756  199,- 
 10 kg 
 H. 3,5 x D. 32 cm. 
Varenr.  70757  299,- 
 15 kg 
 H. 3,5 x D. 36,5 cm. 
Varenr.  70758  449,- 
 20 kg 
 H. 4,2 x D. 39 cm. 
Varenr.  70759  549,- 

 11-Speed kassette 
 Letvægtsmateriale.
Nem at skille ad og rengøre.
Passer til varenr. 71028 og 71034. 
Varenr.  71032 

 299,- 

  849,- 
FRAGT TILLÆGGES

 20 kg 
 H. 7 x B. 7 x L. 220 cm. 
Varenr.  70762   1349,- 

FRAGT TILLÆGGES

Priserne gælder fra den 8. september til og med den 21. september 2022. Der tages forbehold for trykfejl.

SÆLGES KUN I VORES WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK FRAGT TILLÆGGES

 Titan Life squat rack 
 Med flere muligheder for justeringer.
Intens og god træning af hele kroppen.
Stærkt og stabilt stativ i en kraftig kvalitet. 

 Squat Stand ll 
 H. 185 x B. 130 x D. 126 cm.
Farve: Sort 
Varenr.  70754 

 Squat Stand & Chin Up ll 
 Justerbar højde: 85 - 135 cm.
Justerbar vidde: 84 - 108 cm. 
Varenr.  70755 

  1999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  2499,- 
FRAGT TILLÆGGES
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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.

VEDLIGE-
HOLDELSES-

FRIT

 Valencia
Sorte pulverlakerede 
aluminiumsstolper. 
Plankerne er antracitgrå 
med træstruktur. 

 Sevilla 
Anodiserede sølvfarvede 
aluminiumsstolper.
Plankerne er antracitgrå 
med træstruktur.

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

Komposit 
Komposit med træstruktur er et vedligeholdelsesfrit materiale med 

SÆLGES KUN I VORES WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK FRAGT TILLÆGGES
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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 LÅSHUSK LÅS Plads til 3 spande
Plads til 3 spande

  1499,- 
FRAGT TILLÆGGES

H.150

Priserne gælder fra den 8. september til og med den 21. september 2022. Der tages forbehold for trykfejl.

SÆLGES KUN I VORES WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK FRAGT TILLÆGGES
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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

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

SÆLGES KUN I VORES WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK FRAGT TILLÆGGES
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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,- 

  399,- 
FRAGT TILLÆGGES

  349,- 
FRAGT TILLÆGGES

FRAGT TILLÆGGES

FRAGT TILLÆGGES

 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 

 Model Zaragoza 
 Med 2 x 1” gevindtilslutninger. 
Varenr.  70091 

  17999,- 
FRAGT TILLÆGGES

Nyd de kølige aftener 
i et vildmarksbad

Priserne gælder fra den 8. september til og med den 21. september 2022. Der tages forbehold for trykfejl.

SÆLGES KUN I VORES WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK FRAGT TILLÆGGES

 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
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  599,-   799,- 
 Indkøbstrolley 
 Med lomme og støtteben.
H. 91 x B. 34 x D. 30 cm.
32 liter.
Maks. belastning: 30 kg. 

 Sort 
Varenr.  4210 

 Ternet 
Varenr.  4230 

  99,- 

 Krykke 
 Justerbar aluminiumskrykke.
Ergonomisk håndtag og 
indbygget refleks.
Maks. belastning: 113 kg.
Højdeindstilling: 71-94 cm. 
Varenr.  19749 

  99,- 

 Stok 
 Justerbar i 10 højder 
fra 78 til 100 cm. 
Varenr.  8865 

  99,- 

  1649,- 
  1399,- 

 Rollatorcover 
 100% polyester.
Universal. 
Varenr.  5123 

 119,- 

 Letvægtsrollator 
 Model: Napoli.
Letbetjent håndbremse 
med låsemekanisme.
Højdejusterbare håndtag.
Ryglæn og aftagelig taske.
Sammenklappelig.
Letløbende forhjul og baghjul.
Bæreevne: 130 kg.
Hjul: 20 cm.
Vægt: 7,8 kg. 
Varenr.  30247 

  999,- 

 Rollator 2-i-1 
 Model: Madrid.
Rollator og kørestolsfunktion 
kombineret i ét.
Normal bremse og 
parkeringsbremse.
Ergonomiske, 
højdejusterbare håndtag.
Aftagelig indkøbskurv.
Sammenklappelig.
Lette og vedligeholdelsesfrie hjul.
Bæreevne: 130 kg.
Hjul: 20 cm.
Vægt: 9,5 kg. 
Varenr.  30248 

 Rollator 
 Model: Manchester.
Normal bremse og parkeringsbremse.
Ergonomiske, højdejusterbare håndtag.
Aftagelig indkøbskurv og bakke.
Sammenklappelig.
Bæreevne: 130 kg.
Hjul: 8”.
Vægt: 12 kg. 
Varenr.  30249 

 Kørestol 
 Model: Munich.
Kraftigt stålstel.
Kan foldes sammen.
Til kørsel med eller uden hjælp.
Lette og vedligeholdelsesfrie 
hjul med optimalt greb.
Kan bruges både indendørs og udendørs.
Med vippehjælp, så det er let at passere 
forhindringer.
Bæreevne: 110 kg.
Hjul for/bag: Ø. 20/61 cm.
Vægt: 19 kg.
H. 98 x B. 63 x L. 105 cm. 
Varenr.  30251 

 Kørestol 
 Model: Bogota.
Kraftigt aluminiumsstel.
Kan foldes sammen.
Svingbare fodstøtter i ABS-plast.
Aftagelige armlæn og 
nedfældeligt ryglæn.
Integreret håndbremse 
og punkterfrie dæk.
Bæreevne: 110 kg.
Hjul for/bag: Ø. 20/30 cm.
Vægt: 12 kg.
H. 92 x B. 63,5 x L. 97 cm. 
Varenr.  30250 

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

 Kørestol  Kørestol 

ALTID LAVE PRISER
KØB I BUTIK ELLER BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK                             
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 Bademåtte 
 Med anti-slip og suge-
kopper på bagsiden.
38 x 70 cm. 
Varenr.  5103 

  39,- 

 Sikkerhedspakke 18 dele 
 Øger sikkerheden i hjemmet.
2 stk sikkerhedslåse.
2 stk skabs- og skuffelåse.
2 stk dørstoppere.
6 stk stikkontaktbeskyttere.
4 stk hjørnebeskyttere.
2 stk skuffesikringer. 
Varenr.  3285   59,- 

 Dørstopper 2 stk 
 EVA-skum. 
Varenr.  1836 

  20,- 

 Børnetallerken inkl. bestik 
 Flot bamseformet børnetallerken med 
ruminddeling i silikone. PVC- og BPA-fri. 
Der medfølger ske og gaffel. 
Tallerkenen tåler mikrobølgeovn.
H. 2 x B. 22 x D. 19 cm. 
Varenr.  2935 

  69,- 

 Toiletpotte 
 Hvid og grå. 
Varenr.  2105 

  199,- 

 Toilettræner 
 Med trin og sidehåndtag.
Justérbare fødder.
Foldbar. Hvid. 
Varenr.  2119 

  99,- 

 Potte 
 Fødder med gummikant.
Godkendt efter gældende 
regler. 
Varenr.  1916   60,- 

 Skumgulv 
 9 brikker á H. 1 x B. 30 x L. 30 cm.
EVA-skum.
Ass. farver. 
Varenr.  18228 

  79,- 

 Rejseseng 
 B. 60 x L. 120 cm.
Polyester. Sort. 
Varenr.  2085 

  249,- 

 Smoothie 
 90 g 
Varenr.  30261 

 8,- 
 Grød 
 120 g 
Varenr.  30260 

 10,- 

Priserne gælder fra den 8. september til og med den 21. september 2022. Der tages forbehold for trykfejl.

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

 Højstol 
 H. 93 x B. 56 x D. 73 cm
Sammenklappelig 
Varenr.  19740 

  499,- 

 Skråstol 
 H. 42 B x 52 L x 72 cm
Nettovægt 2,6 kg
Aftageligt og vaskebart stof
Fra ca. 6 måneder 
Varenr.  19739 

  349,- 
 Sikkerhedsgitter 
 Model: Copenhagen.
Justérbart i bredden 
fra 73-87 cm.
Kan åbne i begge 
retninger.
H. 73 cm.
Hvid. 
Varenr.  6059   279,- 

 Sikkerhedsgitter 
 Model: Paris.
H. 68 cm.
Justérbart i bredden 
fra 62,5 - 106,8 cm.
Kan åbne i begge 
retninger. 
Varenr.  31128   249,- 
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 Shopper 28” 
 3 SHIMANO gear 
 Med aluminiumsstel. Rustfrie skruer, bolte og eger. 
Justérbar frempind og lukket krankboks. 
Inkl. cykelkurv og kraftig stålbagagebærer.
Stelhøjde: 46 cm. V-bremse. 

 Hvid 
Varenr.  4536 

 Sort 
Varenr.  8962 

 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  

 Hybridcykel 28” 
 21 SHIMANO Tourney.
Med aluminiumsstel. Inkl. ringeklokke og støttefod. 
Med V-bremser både for og bag.
Stelhøjde: 55 cm.
Sort. 
Varenr.  19157  

 Trekkingcykel 28” 
 7 SHIMANO gear 
 Alu-airline fælg med rustfrie eger.
Rustfrie skruer og bolte. Inkl. luftpumpe, 
bagagebærer og støttefod.
Stelhøjde: 55 cm.
Sort. 
Varenr.  3793  

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

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

  1499,- 
FRIT VALG

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

  1499,- 
FRIT VALG

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

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

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

 Genopladelig forlygte 
 2 x 5 W CREE XPG LED. 
USB-genopladeligt batteri. 4 med 
konstant lys og 4 med blink. 
Varenr.  19700 

 Genopladelig forlygte 
 600 Lumen.
USB-genopladeligt batteri.
100% lysstyrke - 50% lysstyrke 
- blink. 
Varenr.  19699 

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. 

  199,- 

  99,- 

  249,- 

  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 

 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 

  125,- 
FRIT VALG

  299,- 

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

 Cykelstativ 
 Powdercoated. 
Kan monteres på 
jorden eller på væg. 

 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 

  49,-   199,-   249,- 

  99,-   139,- 

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

 6 mm 
Varenr.  6200 

 8 mm 
Varenr.  6242 

Priserne gælder fra den 8. september til og med den 21. september 2022. Der tages forbehold for trykfejl.

NYHEDNYHED

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

  199,- 
FRIT VALG

 Cykelhjelm 
 Justeres med drejeskive i 
nakken. 16 ventilationshuller. 
Svedabsorberende polstring 
for optimal komfort. 

 Sort/grå 
Varenr.  19741 

 Hvid/sort 
Varenr.  19743 

Str. M, 55-58 cm

 Sort/grå 
Varenr.  19742 

 Hvid/sort 
Varenr.  19744 

Str. L, 58-61 cm

NYHEDNYHED
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 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 

 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,- 

 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 

  499,- 

  1799,- 

 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 

 Cykelhjelm 
 Str. 52-56 cm. 

 Spiderman 
Varenr.  13417 

 Frozen 
Varenr.  13418 

  125,- 
FRIT VALG

  99,- 
FRIT VALG

  125,- 
FRIT VALG

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

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

 Cykelhjelm 
 Str. 52-56 cm. 

 Spiderman 
Varenr.  13417 

 Frozen 

ALTID LAVE PRISER
KØB I BUTIK ELLER BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK                             
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 Magnetlygtesæt 
 Til permanent montering på cyklen. 
Ingen brug af batterier. Lygterne er udviklet 
med elektro magnetisk induktion og danner sin 
egen strøm. Ingen rullemodstand som 
ved traditionelle dynamolygter. 

 Med blink 
 Blinker, når 
du cykler. 
Varenr.  1880 

 Med blink og back-up 
 Blinker, når du cykler – og 
fortsætter, når du standser. 
Varenr.  1881 

 Lappeskum 
 Pump og lap i en fart. 

 100 ml. 
Varenr.  12092 

 200 ml. 
Varenr.  12093 

  29,95 

  39,95 

 Cykelkædeolie dry 
 Bionedbrydelig olie der smører, 
afviser snavs og beskytter 
mod korrosion.
Specielt udviklet til brug under 
tørre og støvede forhold.
110 ml. 
Varenr.  1840 

 Cykelkædeolie wet 
 Smører, afviser snavs og 
beskytter mod korrosion. 
Specielt udviklet til at bruge 
under våde og mudrede forhold. 
110 ml. 
Varenr.  2026 

 Kædefedt spray 
 150 ml. 
Varenr.  5691 

 Cykelolie spray 
 150 ml. 
Varenr.  4985 

  34,95 
FRIT VALG

  34,95 
FRIT VALG  Cykellygtesæt 

 Med konstant lys, løbende 
og blink. Bruger 2 stk. 
AAA batterier (ekskl.). 
Varenr.  5768 

 Cykellygtesæt genopladeligt 
 USB-genopladelige LED-lygter. 
Med konstant lys og blink. 
Varenr.  7486 

 Cykellygtesæt 
med silikonehank 
 Med konstant lys og blink. Bruger 2 stk. 
CR2032 batterier pr. lygte (inkl.).   Sort .
Varenr.  12017  

 45,- 

 Cykellygtesæt 
i silikone 
 Med konstant lys og blink. 
Bruger 2 stk. CR2032 
batterier pr. lygte (inkl.).  
 Sort .
Varenr.  12020  

 Cykellygtesæt 
 Med kraftig forlygte og baglygte 
med Quick Release beslag. 
Med konstant lys og blink. 
Forlygte bruger 3 stk. AAA batterier (ekskl.). 
Baglygte bruger 2 stk. 
AAA batterier (ekskl.). 
Varenr.  12275 

 50,- 
SÆTPRIS

 Cykellygtesæt 
 5 LED pr. lygte. Med konstant lys
og blink. Bruger 2 stk. AAA batterier pr. lygte 
(ekskl.). 
Varenr.  8257 

 Forlygte med refleks 
 Med LED. Med konstant lys og blink. 
Indbygget refleks (E-mærke). 
Bruger 2 stk. AAA batterier (ekskl.). 
Varenr.  9497 

 Baglygte 
 Med 3 x LED. Med konstant lys. 
Indbygget refleks (E-mærke). 
Bruger 2 stk. AAA batterier (ekskl.). 
Varenr.  10931 

  40,- 

  40,- 

  49,- 

  40,- 

  30,- 

  20,- 

  99,-   149,- 

Priserne gælder fra den 8. september til og med den 21. september 2022. Der tages forbehold for trykfejl.

 50,- 
SÆTPRIS

ALTID LAVE PRISER
KØB I BUTIK ELLER BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK                             
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BILLIG og nem VARME

www.Ecoteck.dk
Click ‘N HEAT

SPAR PÅ CO2 OG DIN VARMEREGNING

Find din lokale Ecoteck-forhandler på www.ecoteck.dk*
96 46 41 46

CO2 neutral 
energi

Luksus pilleovn
kun 23.998

Lej dig varm
Fra 333,- pr måned

mindre

Godkendt til køb & salg af hus

Vi går i op          røg

Fra Fra 

Fuldautomatisk pejsFuldautomatisk pejs
Kræver ingen skorstenKræver ingen skorsten

Nu fra Nu fra 6.969,-

16.698,-
Ring 
til os

inkl. skorsten 3,5 mtr.

Reducer din  
varmeudgift

Meget støjsvag 
og nem betjening

Komplet  
gør-det-selv løsning
Pilleovn og stålskorsten

NYE VINDUER & DØRE
Vinduespladsen tilbyder gratis opmåling og monterer med egne håndværkere

Læs om Vinduespladsens 3-lagsvinduer (som er 
på positivlisten) og  se også udførlige detaljer på 
vinduespladsen.dk under “priser”

Samlet pris med  
Vinduespladsens 
3-lagsvinduer
inkl. montage og
indvendig afslutning

99.900 kr.

✓ 10 vinduer

✓ 1 hoveddør

✓ 1 terrassedør

✓ 1 bryggersdør

Så lidt koster det at få monteret 
nye vinduer og yderdøre i et  
parcelhus på 160 m2

Se vores store billedgalleri og find de rigtige 
vinduer til dit hus på vinduespladsen.dk

Nu med  
Vinduespladsens 
3-lagsvinduer,

 der giver højeste  
tilskud

Få hjælp  

til hele din

udskiftning af

vinduer & døre

eller trappe

Tlf. 4676 9100


