
ANNONCETILLÆG  OMR. 1

AVISEN

Variant 205 S1
Inkl. presenning og næsehjul

Se alle vores trailere på variant.dk

NU KUN

4.595,-

DANSK KVALITET

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

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

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

Din pris: 7.248 kr. 
/1.000 l.*

Din pris: 8.498 kr. 
/1.000 l.*

Fremragende

Bestil nu på: 
www.netbyggemarked.dk

Spar penge på 
fyringsolie og landbrugsdiesel
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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

KONKURRENCE
VIND  

en skøn  hængekøje

Tlf. 46 76 91 00 · info@vinduespladsen.dk

NYE VINDUER,  
DØRE & TRAPPER

Gratis opmåling:  
vinduespladsen.dk

Se de   
gode tilbud

på side 
18-19

Få hjælp  

til hele din 

 udskiftning af  

vinduer & døre  

eller trappe

SOMMERFERIE 2022

CLAUS HOLM: 
”HVIS VI IKKE PASSER PÅ, 
SÅ FORSVINDER VORES MADKULTUR”

– 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 70 60 10 56
alle ugens dage · hverdage 8 – 17.30 · weekend 9 – 16

SKAL DIN GRÆSPLÆNE  
OGSÅ VÆRE FLOT OG GRØN?
Priser fra

990,-
Gælder op til 120 m2

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

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

Læs i denne udgave af Hus & Have avisen
”Tag frikadellefarsen med ud og rejse”. Kokken Claus Holm vil gerne inspirere og puste til danskernes madkultur. For ham er det ikke 
vigtigt, om maden er rigtig eller forkert; kærligheden til maden og råvarerne skal kunne smages og mærkes. 
Læs om ”folkets kok” inde i avisen. 

I konkurrence kan du denne gang vinde en dejlig hængekøje fra SACKit, lige til at nyde 
i haven eller på terrassen.

Hus & Have avisen er tilbage den 10-11 august. 

Vi onsker dig en dejlig sommer i hus og have!

Vind en hængekøje på stativ
Nyd haven eller terrassen med en flot og lækker hængekøje i slidstærke materialer. 
Hængehøjen er fra SACKit og er designet med fine detaljer og en fantastisk komfort. 

 

Du kan læse om SACKit’s Cobana Hammock på www.husoghaveavisen.dk/konkurrencer hvor du også deltager i konkurrencen. 

 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. 

Derfor skal du vælge en carport
Der er flere fordele ved at vælge en carport. Og særligt når det er en kvalitetscarport udført i vejrbestandige 
og vedligeholdelsesfri materialer.  
Firmaet Bases har specialiseret sig i at designe 
og udvikle carportløsninger i høj kvalitet. Car-
portene er stilfulde og funktionelle, og tager 
udgangspunkt i hver enkelt kundes ønsker og 
behov. 

”I design- og udviklingsfasen er der fokuseret 
på kvalitet i hele systemet; på langtidsholdbare 
materialer med minimal vedligeholdelse og et 
smukt design, der skal kunne kombineres med 
solid kvalitet. Hos BASES tager vi udgang-
spunkt i kundens ønsker og behov, og sammen 
finder vi den carport, der passer til kunden og 

til boligen”, fortæller firmaets indehaver John 
Schnoor. 

BASES carporte fås i forskellige varianter og 
designs. Alle overdækninger er udført i høj- 
kvalitets aluminium, der kræver minimal 
vedligeholdelse. De vejrbestandige materialer 
kan modstå både ekstrem varme og kulde. Det 
betyder, at carporten står flot selv efter mange år. 

Du kan se eksempler på forskellige carporte på  
www.bases.dk eller få yderligere oplysninger på tlf.: 63 40 10 20 
/ mail: info@bases.dk

Bases carporte 
kan monteres på 
mange forskellige 
måder; fritstående 
eller med fire stolp-
er, facademonteret 
med to stolper eller 
integreret i ek-
sisterende åbning. 
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Solafskærmning i højeste 
kvalitet til alle formål

PergolaMarkiser Screens

TerrasseMarkiser Parasoller

Hos Alux tilbyder vi alle typer 
solafskærmning i absolut højeste kvalitet 
på alle mål og til alle typer bygninger. 

Vores Parasoller, Screens, Pergolamarkiser 
med mere leveres fra verdensførende 
fabrikanter og vores Markiser producerer 
vi selv på vores egen fabrik i Silkeborg. 

Vi har specialister i hele landet som er 
klar til at hjælpe dig med netop din 
solafskærmningsløsning. 

Ring på 70262140 eller skriv på 
salg@alux.dk for et uforpligtende 
besøg og tilbud på den helt rigtige 
solafskærmningsløsning til dig.

AluxMarkisen
Leveres inkl. motor, fjernbetjening & vægbeslag. 
Leveringstid 5 arbejdsdage. 

20.500 kr. 22.500 kr. 24.500 kr.

3-meteren
293 x 250 cm   

4-meteren
393 x 300 cm   

5-meteren
493 x 300 cm   

Produceret på 
egen fabrik i 

Silkeborg

Se flere feriesteder på www.teambornholm.dk
Bestil din ferie nu på 56 95 85 66

BORNHOLM
Sol + Strand + Vand
• Dejlig ferielejlighed på Dueodde
• Færge Ystad-Rønne tur/retur med bil
• Rengøring, forsikring og energiforbrug
• Gratis guidetur
  

Totalpris for 2 personer:
Ankomst i perioden            4 nætter        7 nætter
Før 25/6                      3.495,-      3.995,-
25/6 - 29/6                  4.395,-      5.295,-
30/6 - 7/7                    5.995,-      7.895,-
8/7 - 29/7                    6.595,-      8.695,-
30/7 - 4/8                    4.995,-      6.395,-
5/8 - 14/8                    4.495,-      5.495,-
 15/8 - 3/9                     3.995,-      5.195,-
4/9 - 28/9                    2.895,-      3.695,-

4 nætter: Ankomst er mulig alle ugedage
7 nætter: Ank. på man-, tirs-, ons- el. torsdage
    Ank. fre-, lør- og søndag er mulig mod tillæg

Børn under 15 år kan komme med for blot
125,- pr. nat (totalpris for op til 2 børn).
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Bestil på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Priserne er pr. person i dobbeltværelse med mindre andet er angivet. Børnerabat gælder v. 2 voksne.  Ekspeditionsgebyr kr. 99,-.  Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. 

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

WEEKEND - MINIFERIE - SOMMERFERIE 

Rejseklubben

®

.nu

®

.nu

Rejseklubben

Rejseklubben

®

.nu
Rejser med glæ

de

Rejser med glæ
de

®

.nu

Rejseklubben

Rejseklubben

®

.nu
Rejser med glæ

de

Rejser med glæ
de

®

.nu

Rejseklubben

Re
jser med glæ

de

 

Hotel La Ferme du Pape HHH i Eguisheim, Frankrig

Valgfri ankomst frem til 8.11.2022.

• 5 overnatninger • 5 x morgenbuffet
• 4 x 3-retters middag • 1 x 4-retters gourmetmenu

• 1 flaske Alsacevin på værelset ved ankomst

I hjertet af Alsace Din specialpris 

  3.649,-
3 nætter 2.199,-

Jeres alsaciske feriebase har en helt unik beliggenhed kun 11 km fra den berømte vinrute og lige uden for bymuren 

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

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

lige uden for døren. Også jeres hotel er en tidligere vingård, hvor I indkvarteres i værelser rundt i de forskellige 

bygninger, der engang var rammerne om en travl produktion. 

 

Rheinhotel Schulz HHHH i Unkel, Sydtyskland

• 5 overnatninger • 5 x morgenbuffet • 1 x velkomstdrink 

• 2 x 3-retters middag (3. og 5. aften)

• 2 x 4-retters middag (2. og 4. aften)

Pragtfuldt ved Rhinens bred

Her kan I se frem til en romantisk ferie i det idylliske landskab ved Rhinen med masser af oplagte 

udflugtsmuligheder til lands og på floden. Jeres feriebase er et elegant hotel med den skønneste belig-

genhed direkte ved bredden af Rhinen. Hotellet  har aner fra 1517 og byder sine gæster velkommen i en 

storslået entré, hvor det stilfuldt klædte personale tager imod. 

Fast lavpris  
3.649,-

Ankomst søndag frem til 18.12.2022.

  

TanumStrand HHHH

Paradis ved skærgården
2 nætter inkl. morgenbuffet og 1 x 3-retters middag/buffet. 

Her er badebro, gæstehavn, swimmingpools og ny spaafdeling, 

samt naturskønne omgivelser lige uden for døren.

Valgfri ankomst 27.6.-5.8.2022.

 Fast lavpris

2.399,-

Din specialpris 

1.199,-Danmark dejligst
2 nætter inkl. morgenbuffet, 

1 x 2-retters middag, 1 x 4-retters middag 

samt værelse med udsigt over Limfjorden.

Valgfri ankomst frem til 21.12.2022.

Hotel Sonnenhof HHHH 

Himmerige i Sydtyskland
5 nætter inkl. champagnebrunch, 

5 x 4-retters middag/buffet, værelse med badekåber og balkon/ter-

rasse, stort aktivitetsprogram samt rabat på greenfee og golfkursus.

Ankomst søndage frem til 18.12.2022.

Fast lavpris

4.699,-
7 nætter 6.549,-

Gothisches Haus Wernigerode HHHH i Harzen   Fast lavpris

2.499,-
Pristillæg t.o.m. 30.6. og 27.8.-30.10.: 450,- 

1.7.-26.8.: 300,-

4 nætter fra 3.149,-
5 nætter fra 3.849,-

Historisk hotelperle  
på markedstorvet 
• 3 overnatninger • 3 x morgenmad • 1 x 2-retters middag 
• Velkomstdrink • Fri minibar (alkoholfri) • Entré til hotellets spa inkl. te, vand og frugt
Det bliver næppe mere romantisk eller centralt end på dette hotel indrettet i et bindingsværkshus fra Harzens guldalder. 

Her bor du midt i historien i original barokbygning fra 1600-tallet klods op ad det berømte, gamle rådhus på markedstorvet 

i hjertet af Harzens imponerende middelalderby: Wernigerode. Gothisches Haus ligger på byens centrale torv omkranset 

af alle de originale og smukt restaurerede bindingsværkshuse.

Flere feriefavoritter

Hotel Pinenhus HHH

3 børn m. rabat

Ankomst søndag, mandag og tirsdag frem til 22.11.2022.

4,1 af 5

4,6 af 5

4,4 af 5

 

Wellnessresort i Tyrol

På jeres østrigske sommerferie bor I centralt i landsbyen Fulpmes med fine indkøbsmuligheder og duftende restauranter og caféer – omgivet af de smukke Stubai-alper 21 km syd for Tyrols hovedstad, Innsbruck. Her bor I godt på det 3-stjernede, familieejede dasPosthaus med en dejlig wellnessafdeling med indendørs swimmingpool, forskellige saunaer og en dejlig have med en skøn solterrasse, hvor I kan slikke sol og slappe af i liggestolene. Med dasPosthaus som base har I rige muligheder for at skabe nye ferieminder på en både afslappet og oplevelsesrig ferie mellem tinderne i Tyrol, som indbyder til dejlige vandre- og cykelture.

• 5 overnatninger • 5 x morgenbuffet• 4 x let eftermiddagstraktement  • 5 x aftenbuffet med stort udvalg • Velkomstcocktail• Fri adgang til hotellets wellnessafdeling

Fast lavpris  
3.849,-

7 nætter 5.349,-

Valgfri ankomst frem til 18.10.2022.

dasPosthaus HHH  i Tyrol, Østrig

Gæstebedømmelse 4,4 af 5

1 barn 0-6 år gratis.
2 børn 7-12 år ½ pris.
Maks. 2 børn pr. vær.

Værelse med balkon

Værelse med aircondition

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

Gæstebedømmelse 4,6 af 5

1 barn m. rabat

Pristillæg t.o.m. 30.9.: 200,-  

3 nætter fra 1.649,-

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

Gæstebedømmelse 4 af 5

Gæstebedømmelse 4,4 af 5
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Bestil på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Priserne er pr. person i dobbeltværelse med mindre andet er angivet. Børnerabat gælder v. 2 voksne.  Ekspeditionsgebyr kr. 99,-.  Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. 

Åbent hverdage kl. 9-17.

Husk rejsekoden: HUSOGHAVE

 

Hotel Faaborg Fjord Spa & Wellness HHH

• 5 overnatninger • 5 x morgenbuffet • 5 x 2-retters middag

• 20 % rabat på SPA-entre inkl. lån af badekåbe og -tøfler 

• Rabat på greenfee

Ferie på Sydfyn

Her bor I på første parket til det sydfynske øhav og alle Fyns fristelser: Hotel Faaborg Fjord kan blive årets 

dejligste ferieoplevelse på et weekendophold eller en sommerferie med sol og strand i Danmarks dejligste 

hjørne. I bor lige ned til vandet, hvor hotellets egen badebro byder sig til på lune sommerdage, og den 

smukke havudsigt kan også nydes fra hotellets restaurant.

Din specialpris 

  2.549,-
2 nætter 1.149,-
3 nætter 1.599,-

Valgfri ankomst 27.6.-10.8.2022.

  

Ringhotel Landhaus Gardels
Nordtysk bestseller
2 nætter inkl. morgenbuffet og 

1 x 3-retters middag, velkomstdrink, værelse med balkon samt

20 % greenfeerabat på Golfclub am Donner Kleve.

Ank. fredage t.o.m. 1.7. og 9.9.-7.10. + man-fredag 4.7.-2.9.2022.

 Fast lavpris

949,-

Fast lavpris fra

799,-
Skøn badeby på øen Rügen
2 nætter inkl. morgenbuffet, 

2 x 3-retters aftenbuffet 

og velkomstdrink

Valgfri ankomst t.o.m. 16.12.2022.

Familien- und Kinderclubhotel Wolkensteinbär HHH 

Himmerige i Sydtyskland All inclusive i Østrig
7 nætter inkl. morgenbuffet, 6 x let frokost, 

7 x temabuffet inkl. salatbuffet og drikke-

varer ad libitum kl. 10-23 samt masser af inkluderede aktiviteter. 

Ankomst søndage 22.5.-30.10.2022.

Fast lavpris fra

4.099,-
5 nætter fra 3.099,-

VINGSTED aktivt hotel & konferencecenter HHH i Vejle Ådal, Jylland Din specialpris 

1.149,-Sommer & familiesjov 
• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet
• 2 x køkkenchefens sommerbuffet inkl. isvaffelbar til aften • Fri parkering
Lange dage og lyse nætter, friske jordbær og glade børn, der leger i solen … Er der noget bedre end sommerferie i Dan-

mark? Hvis det er i år, familien skal stresse helt af og opleve en sommerferie med tid til hinanden og mulighed for at gå på 

opdagelse i den danske ferieidyl, er det 3-stjernede familiehotel VINGSTED et oplagt valg: Her er der plads til alle aldre og 

masser af aktiviteter i pragtfuld natur med boldbaner, legeplads og meget mere omgivet af grønne arealer ved skov og sø. 

Samtidig bor I helt centralt her midt i den naturskønne Vejle Ådal, hvor I har nem adgang til sommerudflugterne i Jylland 

og på Fyn, bl.a.  GIVSKUD ZOO (18 km) og børnevenlige badestrande ved Vejle Fjord (14 km).

Flere feriefavoritter

Alexa Hotel HHH

Valgfri ankomst 4.7.-11.8.2022.

4,3 af 5

4 af 5

Værelse med balkon

 

Vinruten for feinschmeckere

Her får I en helt autentisk oplevelse af Alsaces yndige charme med en vinferie på selve vinruten: Bo midt i den klassiske, franske by Guebwiller, hvor der er traditionelt marked tirsdag og fredag i byens centrum – og hvor tempoet og atmosfæren får skuldrene helt ned på plads. Jeres hotel er ejet af et fransk-italiensk par, som er garanter for en vinferie med gastronomiske oplevelser, og det ligger kun 500 meter fra bymidten og på kanten af byens vinmarker, hvor vinstokkene breder sig, så langt øjet rækker. 

• 5 overnatninger • 5 x morgenbuffet • 4 x 4-retters middag 
• 1 x 5-retters gourmetmiddag
• 2 x vinsmagning på lokale vingårde på vinruten

Din specialpris 

  2.799,-

Ankomst søndage t.om. 16.10.2022.

Hotel de l’ange HHH i Guebwiller, Alsace, Frankrig

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

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

Gæstebedømmelse 4 af 5

1 barn m. rabat

3 nætter fra 1.199,-
4 nætter fra 1.599,-
5 nætter fra 1.999,-

Gæstebedømmelse 4,3 af 5

 

Gasthaus Alpenrose i Maishofen, Salzburgerland, Østrig

Ankomst søndage t.o.m. 23.10.2022.

• 7 overnatninger • 7 x morgenmad
• 6 x selvsmurt madpakke fra morgenmaden

• 7 x 4-retters middag inkl. salatbuffet • Velkomstdrink

• Rabatkortet Maishofner Urlaubsrabattblock inkl. fri offentlig transport

Sommer ved Zeller See
  Din specialpris 

2.799,-
Pristillæg t.o.m. 25.6. og 4.-24.9.: 200,-

26.6.-2.7. og 28.8.-3.9.: 350,-
3.7.-27.8.: 650,-

2 nætter fra 949,-
5 nætter fra 2.249,-

Med sin beliggenhed lige i smørhullet mellem bjergtoppene ved badebyen Zell am See (3 km) er Gasthaus Alpenrose 

det perfekte udgangspunkt for udflugter i det smukke, grønne landskab, der kendetegner Østrig. Tag på cykeltur 

om søen Zeller See, eller vov jer ud på en af de mange mountainbikeruter i det kuperede 

terræn. Tag også bjergbanerne og nyd udsigten over Salzburgerland.

Værelse med balkon

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

Maks. 2 opred. pr. vær.

Gæstebedømmelse 4,6 af 5

Værelse med balkon/terrasse

1 barn 0-3 år gratis.

2 børn 4-14 år ½ pris.

3 nætter 1.349,-

2 børn m. rabat
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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 
op� ndelse, der i modsætning til det hav af 
slankeprodukter som � ndes på markedet, 
speci� kt virker ved at støtte din lever- og 
galdefunktion. 

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

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

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

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

Her er 5 fordele ved Active Liver :
1 : Støtter lever-galde funktionen

2 : Støtter dit stofski� e og 
 fedtforbrændingen

3 : Modvirker, at især sukker-
 sto� er omdannes og lagres 
 som fedt i leveren

4 : Støtter nedbrydning af fedt

5 : Indeholder kun naturlige 
 planteekstrakter

Ny forklaring 
på, at du ikke 
kan tabe dig

HURTIG HJÆLP TIL VÆGTTAB
FEDT I LEVEREN

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

Bevar din prostatfunktion
Over halvdelen af danske mænd over 50 år 
oplever typiske alderdomstegn på grund af 
forstørret prostata. En slap stråle når de tisser, 
oftere toiletbesøg, da blæren ikke tømmes 
helt, og trang til at tisse om natten, så den 
gode nattesøvn forstyrres. Det, der sker for 
mange med alderen er, at prostatakirtlen 
vokser og trykker på urinrøret. Strålen bliver 
slap og blæren tømmes ikke ordentligt. 
New Nordic har udviklet et kosttilskud med 
græskar der kan hjælpe til at bevare en normal 
prostafunktion.

New Nordic har skabt et fantastisk
produkt til prostatafunktionen
New Nordic er en af Skandinaviens førende 

virksomheder indenfor kosttilskud baseret 
på urter. Virksomheden, der har 30 års 
erfaring med at undersøge effekter af 
naturens gavnlige substanser, har netop 
skabt en helt ny formulering af urter og 
næringsstoffer, der hjælper med at bevare en 
normal prostatafunktion. Produktet hedder 
Prosta Vital™ og forhandles i Matas og 
helsekostbutikker i hele landet.

Derfor er Prosta Vital så god
Indholdet og kombinationen i pillen er helt 
særlig og enestående på markedet. Tabletten 
indeholder ekstrakt fra græskarkerner, 
blommebark, fransk maritim fyrrebark 
og galangarod samt lycopene og vitamin 
K2 og vitamin D. Alt i alt en fantastisk 

sammensætning. Græskarkærne ekstrakt 
hjælper prostatafunktionen, og vitamin D er 
gavnlig for en sund celledeling.

Oplev selv effekten nu
Nogle mænd har en tendens til at bagatellisere 
de tegn som kroppen sender. Vent ikke 
for længe. Gå igang med Prosta Vital med 
det samme. B-vitaminerne er også gode 
for energiniveauet og D-vitaminerne for 
immunforsvaret og celledelingen. Køb Prosta 
Vital allerede i dag og oplev selv effekten 
ganske hurtigt.

Her er den enestående naturpille, der hjælper med at opretholde en normal prostatafunktion.

PROSTATA PROBLEMER

Sådan modvirker du 
hyppig tissetrang

NATURLIG FORKLARING
Prostata sidder lige under urinblæren ved 
blærehalsen, hvor den omslutter urinrøret. 
Med alderen er der risiko for, at prostata 
kommer til at trykke på urinrøret og gøre 
vandladningen besværlig. Ikke alle får 
problemer med forstørret prostata. Moderne 
videnskab har kortlagt de urteekstrakter, 
der kan hjælpe med at modvirke at prostata 
forstørres. Disse urteekstrakter danner basis 
for Prosta Vital™ tabletten. 

Normal prostata til venstre og 
forstørret prostata til højre.

Du kan se mere om Prosta Vital på 
www.newnordic.dk eller få yderligere 
information på tlf. 46 33 76 00. 
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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 en rigtig god forretning at investere i solceller.
Bestil nu for at sikre dig dit anlæg. Hurtigere levering, hvis du står for montagen.

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

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

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

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

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

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

FÅ ET GRATIS SOLCELLETJEK

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

TELEFON: 7022 7040 
VIVAENERGI.DK/TJEK

PETER MYGIND
”...et fantastisk 

samarbejde!”

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

”Byg selv” 
for hurtigere 

levering

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

til at vande haven
Havens planter skal have vand, men hvor meget er nok og hvor ofte?

Vander du havens blomster midt på dagen, når det er varmest, vil 
vandet hurtigt fordampe. Det betyder, at planterne ikke når at op-
tage vandet. Det gælder både græsplænen, krukkeplanter og bede. 
Vand derfor tidlige om morgenen eller sidst på dagen. Så bliver 
din havevanding mest effektiv. 

Vand ikke ofte
Som tommelfingerregel er det bedre at vande grundigt, men ikke 
så ofte. Det betyder, at du selvfølgelig ikke bør vande hver dag. 
Sørg derimod for at du har vandet godt igennem. Det er bedre for 
planterne, end hvis du vander med en lille mængde vand hver eller 
hver anden dag. 

Se gode tips til havens planter og vanding på www.husoghaveavisen.dk #vand

Dyrk bær og  
frugter i krukker
Giv din terrasse lidt nyt liv med bær eller små frugttræer i krukke. 

Du behøver ikke en stor køkkenhave eller et nyt surbundsbed for 
at nyde synet at bær og frugt. Du kan dyrke f.eks. solbær, jordbær 
eller blåbær i krukker. Også små frugttræer er fine at have på ter-
rassen i en krukke. Frugttræer findes i nye svagt voksende sorter, 
der egner sig til at stå i krukker eller potter.  

Bærbuske og små frugttræer i krukker kræver lidt mere opmærk-
somhed end på friland, da planter i krukker generelt er lidt mere 
sarte. Du skal derfor være opmærksom på om planten har vand 
nok og om krukken er stor nok.

Du finder tips og råd til bærbuske og små frugttræer i krukker på  
www.husoghaveavisen.dk #krukker

Lav buketter fra din 
egen skærehave
En frisk buket blomster sender altid humøret i vejret. Vil du lave 
buketter fra egen have så planlæg din skærehave med smukke 
blomster.
Du kan lave et område i haven, hvor du planter blomster der er 
velegnede til snit - en skærehave. 
Så kan du nemt lave smukke buketter til dig selv eller til en smuk 
værtindegave.

Et godt tip til skærehaven er ikke at vælge for mange forskellige 
blomster. Vælg hellere mange af samme slags. Så kan du plukke 
løs og skal ikke have én af hver blomst i din buket. Har du mange 
af samme blomster, ses det ikke, når du har plukket til en buket.  

Vælg blomster der passer i vækstform og farver og vælg også blad-
planter, der gør sig godt i buketter. 

Få vejledning og gode råd til skærehaven samt valg af blomster på  
www.husoghaveavisen.dk #skærehaven.

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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– siden 2008

Landsdækkende uden kørselstillæg

FØR EFTER

15 ÅRS 
GARANTI
med Nanostone 

serviceaftale

 

Bestil din fliserens inden 
1. november 2021 og få

30% RABAT 

Elitehåndværker 4,8/5

info@nanostone.dk • www.nanostone.dk

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

Landsdækkende uden kørselstillæg

FØR EFTER

15 ÅRS 
GARANTI
med Nanostone 

serviceaftale

 

Bestil din fliserens inden 
1. november 2021 og få

30% RABAT 

Elitehåndværker 4,8/5

info@nanostone.dk • www.nanostone.dk

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

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

Hos Nanostone renser og servicerer vi i hele landet og holder dine fliser pæne år efter år!
Bestil Nanostone til opgaven i dag - og få branchens bedste service.

Når sommeren nærmer sig, er det tid til at få renset og imprægneret dine fliser.
Som noget nyt imprægnerer vi med NOxOFF® der samtidig renser luften.

 › 100 m2 behandlet areal giver samme miljø-effekt  
som 1.000 m2 grønt areal

 › ...og er mere CO2 besparende end din bils katalysator
 › Bidrager bedre til den grønne omstilling end el-biler
 › Markedets stærkeste imprægnering
 › Kan gøre din husholdning NOx neutral
 › Dokumenteret effekt

Derfor skal du vælge  
imprægnering med NOxOFF®

15 ÅRSGARANTImed Nanostone årlig  serviceaftale

før efter

FLISERENS MED  
LUFTRENSENDE EFFEKT

30%
RABAT  
TIL OG MED JUNI

NYHED 
NYHED 
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Du afleverer det, der skal lakeres hos Dib

garagen med flot lakering af motorcykel, cy

set af producentens farvevalg. Du 

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



Du afleverer det, der skal lakeres hos Dib

garagen med flot lakering af motorcykel, cy

set af producentens farvevalg. Du 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Du afleverer det, der skal lakeres hos Dib

garagen med flot lakering af motorcykel, cy

set af producentens farvevalg. Du 

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



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

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

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

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

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

Professionel

Produktlinje 1
Produktlinje 2
Undertekst 1
Undertekst 2

Pr. 100 g

00
Ta´ 300 g 00

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

GRILL TILBUD
hos Ordup Slagteren

Grill menu
4 slags kød:
Oksekød 
Kyllingebryst 
Pølser 
Grillben
Laks 

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

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

Pr. 100 g

00
Ta´ 300 g 00

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

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

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

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

Få nyt køkken
uden at skifte låger

Har du et ældre køkken med en indretning der 

fungerer, behøver du slet ikke bruge en formue 

på et nyt køkken med lange leveringstider, byg-

gerod og tit med ekstra uforudsete omkostninger. 

Med en topprofessionel sprøjtelakering af låger og 

fronter vil dit køkken fremstår nærmest som helt 

nyt, i hvilken som helst farve du ønsker. 

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

ring med professionel sprøjtelakering, og her kan 

det meste inventar sprøjtelakeres og få nyt liv. Re-

sultatet er en flot og glat overflade lakeret med op 

til 2-3 gange mere maling end på fabrikslakeret 

emner og uden tydelige penselstrøg, som der oft-

est kommer når man maler selv. 

Enestående holdbarhed
Dibberns sprøjtelakering udmærker sig ved en ek-

stra kraftig lagtykkelse, der giver en unik dybde 

i farverne og en enestående holdbarhed. Dibbern 

gør det muligt at sprøjtelakere eksempelvis front-

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

kan sprøjtelakeres tillige med cykler og autofælge, 

og mange andre metal og plastdele, så det fremstår 

med en flot, glat og holdbar overflade. 

Dibbern levere til alle private kunder, virksom-

heder, boligselskaber, kommuner mv. alle er 

velkommen. 

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

oplysninger på tlf. 36 70 71 23.

Et gammelt brunt køkken har fået nyt liv med 

flotte hvide fronter. 

Trænger køkkenet til en opgradering, men tiden og pengene er ikke til det lige nu, så bør du overveje at få køkkenet sprøjtelakeret. 
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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

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. 

Nature Sleep topmadras,
Kraftig trykaflastende topmadras,
Vaskbart økologisk bomuldsbetræk. 
80/90 x 200  Før 2,998,-  Nu 1.399,-
   90 x 210       Før 3.498,-  Nu 1.699,-
120/140 x 200 Før 4.499,-  Nu 2.249,-
160 x 200       Udsolgt
180 x 200      Før 6,499,- Nu 3,199,-
180 x 210     Før 6,999,- Nu 3.399,- 
Gælder så længe lager haves

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)

SPar 20-30-40-50%   
På eN God NatteSøvN

eks. ambassadør elevation
eks. Ambassadør elevation 180 x 200 incl. 
topmadras, og ben. excl. gavl
før 46,095,- NU 28,272,-
(fås i mange størelser og farver )cc

dunlopillo madrasser 
vælg melllem 9 forskellige modeller
Den rigtige pude, kan gøre en stor forskel på din søvn.
kom ind og se hvilke pude, der passer til dig
vejl. 798,- frit valg 598,-

Massiv træseng
vælg mellem flere træsorter,
Eks. 180 x 200 cm. Ask
incl. gavl og ben, excl. bund og madras
kr. 8.619,-

SPAR 

31%

Messina skuffeseng
super praktisk seng
med 4 store skuffer. massivt træ
160/180 x 200 cm. hvid pig fyr. 
Excl. bund og madras 6.295,-  
Prisen er uden sengebord

Comfortbunde 
Elevationsbund med 2 motorer.
70/80/85/90 x 200 cm. før 2,999,- nu 2,398,-
100 x 200 før 3998,- Nu 3198,-
120 x 200 før 4,998,- nu 3,998,-
140 x 200 cm. før 5.498 nu 4,398,-
Passer ned i de fleste træsenge

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

SPAR 

53%
dunlopillo kontinental seng
l80 x 200 cm. incl. 5 cm.
naturlatex top, og stålben.
Fås kun i sort.
Før 35.995,- NU 16,995,-
Gælder så længe lager haves. 

dunlopillo madras Pure white 16 cm 
70/80/85/90 cm  Før: 9.714.- Nu: 5.828.-
85x190 cm  Før: 9.714.- Nu: 5.828.-
90x210 cm  Før: 10.580.- Nu: 6.348.-
120/140 cm  Før: 19.278.- Nu: 14.478.-
160/180x200 Før: 19.433.-Nu: 11.659.-
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Tlf. 719 917 00 (kl. 8.00-18.00) • info@titanlaase.dk

www.titanlaase.dk Certi� ceret og forsikringsgodkendt låsesmed

LIGE NU 20% RABAT 
på alle sikkerhedslåse

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

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

2. Er der 2 låse på alle yderdøre?

3. Har dine terrassedøre et a� åseligt
greb?

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

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

BESTIL TID NU. 719 917 00

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

Ruko 500 Ruko 600

Ruko 1200 Scanlock HS 
Kopibeskyttet 
nøgle   

EVVA EPS
Kopibeskyttet 

nøgle   

EVVA 4KS
Kopibeskyttet 
nøgle

GRATISGRATIS
SIKKERHEDSTJEK
Ring nu 719 917 00

Sikkerhedsniveau 1

Prisniveau 4

Slidstyrke 10

Sikkerhedsniveau 3

Prisniveau 3

Slidstyrke 7

Sikkerhedsniveau 5

Prisniveau 2

Slidstyrke 3

Sikkerhedsniveau 6

Prisniveau 5

Slidstyrke 7

Sikkerhedsniveau 6

Prisniveau 5

Slidstyrke 7

Sikkerhedsniveau 8

Prisniveau 7

Slidstyrke 8

!BØR UDSKIFTES 

OMGÅENDE !BØR
UDSKIFTES

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

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

www.titanlaase.dk Certi� ceret og forsikringsgodkendt låsesmed

LIGE NU 20% RABAT 
på alle sikkerhedslåse

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

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

2. Er der 2 låse på alle yderdøre?

3. Har dine terrassedøre et a� åseligt 
greb?

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

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

BESTIL TID NU. 719 917 00

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

Ruko 500 Ruko 600 Ruko 1200

Scanlock HS 
Kopibeskyttet 
nøgle   

EVVA EPS
Kopibeskyttet 
nøgle   

EVVA 4KS
Kopibeskyttet 
nøgle

ASSA 
PULSE
Digital nøgle

iLOQ
Digital nøgle
iLOQ

Ruko Garant 
Plus & DP                           
Kopibeskyttet 
nøgle                                 

GRATISGRATIS
SIKKERHEDSTJEK
Ring nu 719 917 00

Sikkerhedsniveau 1

Prisniveau 4

Slidstyrke 10

Sikkerhedsniveau 3

Prisniveau 3

Slidstyrke 7

Sikkerhedsniveau 5

Prisniveau 2

Slidstyrke 3

Sikkerhedsniveau 6

Prisniveau 5

Slidstyrke 6

Sikkerhedsniveau 6

Prisniveau 5

Slidstyrke 7

Sikkerhedsniveau 6

Prisniveau 5

Slidstyrke 7

Sikkerhedsniveau 8

Prisniveau 7

Slidstyrke 8

Sikkerhedsniveau 10

Prisniveau 10

Slidstyrke 8

Sikkerhedsniveau 10

Prisniveau 8

Slidstyrke 10

!BØR UDSKIFTES 

OMGÅENDE !BØR
UDSKIFTES

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

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

www.titanlaase.dk Certi� ceret og forsikringsgodkendt låsesmed

LIGE NU 20% RABAT 
på alle sikkerhedslåse

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

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

2. Er der 2 låse på alle yderdøre?

3. Har dine terrassedøre et a� åseligt 
greb?

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

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

BESTIL TID NU. 719 917 00

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

Ruko 500 Ruko 600 Ruko 1200

Scanlock HS 
Kopibeskyttet 
nøgle   

EVVA EPS
Kopibeskyttet 
nøgle   

EVVA 4KS
Kopibeskyttet 
nøgle

ASSA 
PULSE
Digital nøgle

iLOQ
Digital nøgle
iLOQ

Ruko Garant 
Plus & DP                           
Kopibeskyttet 
nøgle                                 

GRATISGRATIS
SIKKERHEDSTJEK
Ring nu 719 917 00

Sikkerhedsniveau 1

Prisniveau 4

Slidstyrke 10

Sikkerhedsniveau 3

Prisniveau 3

Slidstyrke 7

Sikkerhedsniveau 5

Prisniveau 2

Slidstyrke 3

Sikkerhedsniveau 6

Prisniveau 5

Slidstyrke 6

Sikkerhedsniveau 6

Prisniveau 5

Slidstyrke 7

Sikkerhedsniveau 6

Prisniveau 5

Slidstyrke 7

Sikkerhedsniveau 8

Prisniveau 7

Slidstyrke 8

Sikkerhedsniveau 10

Prisniveau 10

Slidstyrke 8

Sikkerhedsniveau 10

Prisniveau 8

Slidstyrke 10

!BØR UDSKIFTES 

OMGÅENDE !BØR
UDSKIFTES

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

2.995,-

Intelligent smartlås

bla bla bla

Intelligent Smartlås  
fra ZAFE

Smartlåsen til hoveddøre 
kan åbnes med fingeraf-
tryk, brik, PIN-kode eller via 
bluetooth i app’en. Der kan 
oprettes engangs PIN-koder 
på få sekunder. Kan registre-
re helt op til 200 fingeraftryk 
og 150 PIN-koder.
Pris kun 2.995 kr.
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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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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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BASES A/S · Lollandsvej 11C  · 5500 Middelfart 
Tlf. +45 6340 1020 ·  info@bases.dk • www.bases.dk

BASES overdækninger
elegante og 

vedligeholdelsesfrie

Godt dansk design 
udført i vedligehol-
delsesfrie materialer  
af høj kvalitet

BASES overdækninger er designet 
til at løse individuelle behov og kan 

tilpasses efter Deres ønske.

RÅDGIVNING, TILBUD OG MONTAGE 
I HELE LANDET

BASES overdækninger er designet
til at løse individuelle behov og kan

tilpasses efter Deres ønske.

Godt dansk design
udført i vedligehol- 
delses frie materialer 
af høj kvalitet

Danmarks bedste priser på 
fyringsolie og landbrugsdiesel

Bestil nu på: 

Basis Fyringsolie

Landbrugsdiesel

Din pris 13.579,- /1000 L* 

Din pris 13.898,- /1000 L* 

*Dagspris i DKK inkl. moms, afgifter og levering pr. 23. maj 2022

VENTILATIONS HALS 
til huse med krybekælder
Højden til udluftning løftes med 150 mm frihøjde
og ventilations åbning på 150 cm2 opfyldes.

Intro pris indtil 30 juni 2022: 

1.140,00 kr. incl. moms

Leveres i rustfri stål; kommer i sort og kobber look

AUGUST KLEVEN, 
FYNSVEJ 12B.  
5500 MIDDELFART

SK@august-kleven.dk  tel. 31487860

BR registreret

3 tips
til at gøre sommerhuset 
klar til udlejning

Inden længe drager glade 
feriegæster mod landets som-
merhuse. Det er derfor oplagt 
at få gjort sommerhuset klar 
forud for højsæsonen, og med 3 
nemme tips kan du glæde dine 
sommerhusgæster. 

1. Boost internetforbindelsen
Hvis dit sommerhus ikke al-
lerede har en fornuftig internet-
forbindelse, kan en opgradering 
have stor betydning for lejerne. 

2. Reparer de små ting
Små reparationer kan have stor 
effekt på tilfredsheden hos le-
jerne. Fix de små løse ender så 
gæsterne også har lyst til at leje 
en anden gang. 

3. Gennemgå køkkenet for 
mangler
De fleste sætter pris på et køk-
ken med nødvendige redskaber 
og service. Du kan med fordel 
også sørge for de mere basale 
ting til husholdningen. 

Klik ind på www.husoghaveavisen.dk og se 
de nemme tips til at gøre sommerhuset 
klar til udlejning.

Snart begynder højsæsonen for 
sommerhusudlejning, og der er 
derfor god grund til at få gjort 
sommerhuset helt klar. 



16

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 � nder 
man Blue Berry™.

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

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

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

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

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

Hjælp dine øjne med blåbær

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

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

skarpt med.

ANTOCYANINER OG LUTEIN STYRKER ØJET

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 � 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 � k 
problemer med mine øjne. Pludselig � k jeg 
alle de myg, der dansede foran mit højre øje.

Fik konstateret sammenfald
–I februar i år � 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 � 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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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)

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

Grønne hjem stiller krav til 
el-sikkerheden
Energivenlige el-apparater, varmepumper og ladestander til bilen.  
De mange nye grønne apparater i husstanden kan udfordre el-sikkerheden. 

Er du en energibevidst hus-ejer og vil 
spare på CO2’en i hjemmet? Så bør 
du også kigge nærmere på din eltav-
le. Grønne boligejere bør gå deres 
grønne installationer efter i sømmene 
og sikre sig, at de har den rigtige type 
fejlstrømsafbryder og beskyttelse 
mod overspændinger, så de er sikret 
med jordfejl eller overspænding.

 

Læs mere om el-sikkerheden på 
www.husoghaveavisen.dk #elsikkerhed

Energivenlige apparater stiller også krav til hjemmets el-sikkerhed.  
Foto: Eaton
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NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00

,-

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

FORNYELSE AF KØKKENET

EFTER

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk
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grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.
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på alle greb i voresstd. sortiment
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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 
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Hvis køkkenet fun-
gerer, er der ingen 
grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.

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

underlimede 
vaske

GÆLDER
JUNI

36 års
erfaring

•  Dansk 
produceret

STIL 100 fra kr. 19.000

STIL 700 fra kr. 26.600

Ny elbil ladestation kan styre opladningen afhængig af vejret og solenergi

Nu kan elbilen lade  
fra husets solcelleanlæg
Har du en elbil eller får det snart, så er 
du måske også interesseret i solceller og 
hvordan man kan oplade elbilen med 
grøn og gratis energi fra solen.
Solcellefirmaet Viva Energi har nu 
lanceret en intelligent elbil ladestation 
med solcelleoptimering. Den kan bl.a. 
indstilles til at oplade bilen, når der er 
nok overskud af solenergi fra husets sol-
celleanlæg. På den måde kan man opti-
mere at elbilen hovedsageligt oplades fra 
solcelleanlægget.

Ladestationen har også en smart
tvangsopladningsfunktion, som uanset 
tilgængelig overskudsenergi, sørger for 
at bilen er ladet helt op på et givent tid-
spunkt. For eksempel at bilen skal være 
fyldt inden kl. 07.00 næste morgen, uan-
set hvor meget sol der har været. 

Passer til eksisterende solcelleanlæg
Ladestationen med energimeter funger-
er med alle solcelleanlæg uanset fabri-
kat og (års)afregningsmodel. På den 

måde fungerer elbilen som solcellean-
læggets batteri, da den overskydende 
solenergi lagres i bilen, fremfor at blive 
eksporterer ud på elnettet.
Viva Energi tilbyder de intelligente 
ladestationer på 3.6KW, 11KW og 
22KW og der er mulighed for at 
opsætte forbrugsbegrænsning for ikke 
at overskride husets max. forbrug.
Priserne starter fra 4.999,- kr

Læs mere på www.vivaenergi.dk/elbil-lader

Nu kan du købe en sol-
celleoptimeret  
ladestation til din elbil 
eller hybridbil, og oplade på 
solenergi
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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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Safir H-10 Benders Palema 2K SortRubin
Sort ædelengoberet Inkl. GRATIS 3-lags undertag 

- Værdi 20 ,- pr. m2
Sortglaseret

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

FÅ EN PRIS PÅ ALT TIL DIT 
TAG INDENFOR 48 TIMER 

(ex. moms 47,96)

Benyt vores tagberegner på Nettraelasten.dk

URSA Glasuld

Græsarmering

Ovenlysvindue

Izobit Svejseoverpap Sort

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

47 x 47 cm
Få en stabil indkørsel eller parkeringsplads

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

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

1 x 5 m | SBS PF 5200
Underpap - 45985  (ex. moms 36788) - Spar 27%

(ex. moms 16,76)

(ex. moms 29,56)

2095

369511795

PR. M2

PR. STK.PR. STK.

(ex. moms 1278,40)

(ex. moms 319,88)

159800

39985

PR. STK.

PR. RULLE

Østervang 99, 7441 Bording

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

Frit leveret Jylland/Fyn over 15.000,- ved lejlighed. Sjælland efter aftale. 
Priserne gælder t.o.m. 24. juni 2022 | Begrænset lager  |  Først til mølle

BYGGEMATERIALER TIL DANMARKS BEDSTE PRISER

148875

175500

Jylland / Fyn

Sjælland

(ex. moms 1091,-)

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

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

Topkvalitet

DVV 
Godkendt

CE
Mærket 

TrustScore 4.7

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

VORES PRIS

VORES PRIS

VORES PRIS

VORES PRIS

VORES PRIS

VORES PRIS

VORES PRIS

VORES PRIS

Flydebeton Passiv C25/30

Se vores 
lave priser 

online

Scan her 
og se mere

VORES PRIS

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

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.

Pris pr. plade:

118,20 *
Pris pr. m

2:

293,95

A
lle

 p
ris

er
 e

r i
nk

l. 
m

om
s 

og
 e

r g
æ

ld
en

d
e 

fr
em

 ti
l 1

.8
.2

0
22

Få vejens flotteste fliser  
– der oven i købet renser luften!

Nanostones imprægnering tilsættes et aktivt 
produkt kaldet NOxOFF®, der ved påvirkning 
af solens stråler nedbryder forureningen i luft-
en (NOx). Den skadelige NOx omdannes sim-
pelthen til ren luft og uskadelig nitrat, der skylles 
væk med regnen!
En 100 m2 NOxOFF-behandlet belægning re-
ducerer NOx-indholdet i luften svarende til ud-
ledningen fra en almindelig personbil på et år! 
Derfor skal du vælge imprægnering med NOx-
OFF®

-  Du får en effektiv og holdbar imprægnering af 
dine fliser…

-  … og gør samtidig noget godt for miljøet – både 
det nære og i et større perspektiv

-  Du er med til at støtte FNs verdensmål nr. 3 og 
11, der omhandler fremme af sundhed og trivsel 
samt bæredygtige byer og lokalsamfund

-  Effekten af NOxOFF® er videnskabeligt doku-
menteret

-  NOxOFF®  er udviklet og produceret i  
Danmark

Firmaet Nanostone er specialister i rensning og imprægnering af flisearealer. Nu kan Nanostone præsente-
re en nyhed, der udover at imprægnere fliserne også renser luften.

Du kan få flere oplysninger om imprægneringen på tlf. 42 36 
66 66 eller se mere på www.nanostone.dk
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Særligt rygere og personer der har arbejdet 
i forurenet lu� , eller bor i storbyen kan have 
svært ved at få vejret. At have problemer med 
lu� vejene kan skyldes mange ting. Vi ved 
at 40 – 50 % af alle rygere har problemer med 
lu� vejene. Når lungekapaciteten når ned 
omkring 50 – 30 %, bliver åndenød et problem i 
hverdagen. Så hvis du gerne vil kunne gå ture 
og leve et liv, hvor du er ua� ængig af andres 
hjælp, er det vigtigt at du passer godt på dine 
lunger.

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

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

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

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

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

med at holde lu� vejene åbne og forbedre 
vejrtrækningen.

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

Pas godt på dine lunger

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

MAGNESIUM MALATE™ VAR LØSNINGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Du kan se mere om magnesium malate™

på www.newnordic.dk eller få yderligere 
information på tlf. 46 33 76 00. 
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dansk 
farmaceutisk 
industri a-s 
Tlf. 4486 0550

Fås hos Helsam, Helsemin, Beautycos, Matas, førende apoteker og webshops. Læs mere på www.dkpharma.dk

Bliv sommerklar med

Pas på med  
ukrudtsbrænderen

Ukrudtsbrænderen er populær som et praktisk redskab til at fjerne 
ukrudtet. Men ukrudtsbrændere fører hvert år til mange brande. 

I princippet er en ukrudtsbrænder en stor lighter og derfor skal 
den selvfølgelig anvendes korrekt og med forsigtighed. 

Når du bruger ukrudtsbrænderen, så 
-  brug den ikke nær bygninger, biler og buske, og lad altid flam-

men pege væk fra disse genstande.
-  hold øje med flammen hele tiden og forlad aldrig en tændt 

ukrudtsbrænder.
-  lad ikke børn eller husdyr komme i nærheden af en tændt eller 

varm ukrudtsbrænder
-  sørg for at der er god afstand til bunker af tørre blade og andet let 

antændeligt materiale, eller sørg for at det er fjernet. 
 

Find gode råd til at brænde ukrudt på www.husoghaveavisen.dk #ukrudt 

En ejerskifteforsikring kan tegnes for enfam-
iliehuse, rækkehuse, ejerlejligheder, ideelle 
anparter og sommerhuse. Selvom det ikke er 
lovpligtigt at købe en ejerskifteforsikring til 
ejendomme, der er beregnet til privat beboelse, 
kan det være en rigtig god idé. Denne forsikring 
kan sikre dig mod væsentlige skader, der ikke er 
nævnt i tilstands- og elinstallationsrapporten. 

En ejerskifteforsikring kan være den eneste 
mulighed køber har, for at sikre sig mod store 
uforudsete udgifter. 

Sådan gør du
Ved et huskøb kan du acceptere tilbuddet på ejer-
skifteforsikring, som sælger har fremlagt. Køber 
og sælger deler regningen. Køber kan selv ind-
hente tilbud fra et eller � ere forsikringsselskaber 
og foretage eventuelle tilvalg, f.eks. en udvidet 
dækningsperiode. Sælger betaler fortsat halvdel-
en af prisen på det oprindeligt fremlagte tilbud, 
og køber betaler resten. Det er køber, der bestem-
mer, hvilken forsikring, der tegnes. 

Læs om ejerskifteforsikring på 
www.husoghaveavisen.dk #ejerskifteforsikring

Er det nødvendigt med en ejerskifteforsikring?
At købe hus er nok den største privatøkonomiske investering vi foretager os.
Der er mange ting med i overvejelserne og mange beslutninger at træffe. 
Ejerskifteforsikring er én af dem.
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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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 Tina er 55 år og arbejder 
som børnehaveklassele-
der. –Jeg har i mange år 

været virkelig fortvivlet over 
mit hår. Det var både tyndt 
og meget fi nt. Det gør noget 
ved ens selvværd, så jeg var 
virkelig ked af det.

Min søster anbefalede 
Hair Volume
–For år tilbage fi k jeg at vide, 
at mine hårsække var lukkede 
pga. styling produkter. Jeg har 
siden da prøvet alverdens ting. 

Alt fra diverse shampooer og 
dråber – Men der skete intet. 
–Min søster står i butik, og for 
ca. 4 måneder siden anbefale-
de hun mig, at prøve kosttil-
skuddet Hair Volume™. Som 
hun sagde; kunderne kommer 
igen og igen for at købe disse 
tabletter og de siger, at de 
ikke ”kan leve uden”, så hun 
synes, de var værd at prøve.

Flot hår volumen
–Sidst jeg var til frisør, udbrød 
hun: ”Sig mig lige hvad har 

du gjort ved dit hår”. Det ser 
synligt tykkere, smukkere og 
mere glansfuldt ud. Håret er 
en stor del af ens selvværd, 
så jeg har virkelig fået min 
selvtillid tilbage, efter jeg er 
begyndt med Hair Volume.

Klinisk afprøvet
hårtablet 
Nyt klinisk studie bekræf-
ter effekten af Hair Volume 
tabletten. Studiet viste synligt 
tykkere hår. Effekten kunne 
ses allerede efter 4 måneders 
brug. 8 ud af 10 kvinder var 

tilfredse med Hair Volume. De 
følte at deres hår var blevet 
tykkere, smukkere og mere 
glansfuldt.

Her køber du 
Hair Volume
Hair Volume 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.

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.

Fortvivlet over 
mit hår
–Det hele startede, da jeg fi k mit første barn for –Det hele startede, da jeg fi k mit første barn for 
nu 31 år siden. Mit hår ændrede sig, og jeg blev nu 31 år siden. Mit hår ændrede sig, og jeg blev 
mere og mere fortvivlet over, at mit hår så tyndt mere og mere fortvivlet over, at mit hår så tyndt 
og glansløst ud. Jeg troede, at det skulle være og glansløst ud. Jeg troede, at det skulle være 
sådan resten af mit liv, men nu har jeg endelig sådan resten af mit liv, men nu har jeg endelig 
fundet Hair Volumefundet Hair Volume™™ med biotin, som bidrager  med biotin, som bidrager 
til at vedligeholde et normalt hår.til at vedligeholde et normalt hår.

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

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

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

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

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

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

Her vejer Anne 
86 kg.

FEDTFORBRÆNDING

Muffi ntop?Muffi ntop?

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

TYKKERE, SMUKKERE OG 
MERE GLANSFULDT HÅR

www.newnordic.dk

Online Store
Din lokale 
helsekost

HJÆLP TIL DIT HÅR

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

www.newnordic.dk

Online Store
Din lokale 
helsekost
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Natur Drogeriet 
Rødkløver 120 kapsler

Butikspris 189,95

Solaray Multidophilus 
mælkefri 60 kapsler

Butikspris 299,95

Solaray Magnesium Citrat
180 kapsler

Butikspris 239,95

Solaray All Energy 
120 tabletter

Butikspris 269,95

Solaray Mega B-Stress 
250 kapsler

Butikspris 349,95 

Vild Nord Collagen Gold
300 g

Butikspris 399,00

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

HURTIGT • BILLIGT • FRI FRAGT*

Floradix Kräuterblut 
500 ml

Butikspris 236,00

Plantforce Vitamin C
Complex 100 g

Butikspris 229,00

SPAR 15%

199,-

New Nordic Speed Diet
60 tabletter

Butikspris 298,00

SPAR 16%

248,-

Solaray Spektro 
Multivitamin 300 kapsler

Butikspris 519,95

Collagen & Hyaluron 
Beauty Powder 360 g

Butikspris 449,00

New Nordic Skin Care
Collagen Filler 300 tabletter

Butikspris 827,00

SPAR 30%

578,-

SPAR 30%

189,-
SPAR 33%

159,-
SPAR 30%

209,-
SPAR 35%

337,-

SPAR 15%

380,-

Eye Q EPA DHA GLA
360 kapsler

Butikspris 529,00

New Nordic Prosta Vital
60 tabletter

Butikspris 260,00

SPAR 35%

342,-
SPAR 30%

182,-

SPAR 33%

235,-

New Nordic Deep Breath
180 tabletter

Butikspris 548,00

SPAR 22%

425,-

Pharma Nord D-Pearls
80 kapsler

Butikspris 139,00

Nordic Naturals Omega 3 
473 ml

Butikspris 499,00

SPAR 25%

374,-

Unikalk m. 
D-vitamin

Butikspris 130,95

SPAR 25%

98,-

Natur Drogeriet 
Solklar 60 kapsler

Butikspris 98,95

SPAR 25%

74,-
SPAR 25%

104,-
SPAR 37%

118,-

DANMARKS ÆLDSTE ONLINE HELSEBUTIK ETABLERET 1999

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

Pharma Nord Bio-Biloba 
180 tabletter

Butikspris 389,00

SPAR 16%

325,-

SPAR 30%

279,-

SPAR 35%

342,-

New Nordic Blue Berry
240 tabletter

Butikspris 674,00

SPAR 40%

407,-

A. Vogel Prostasan 
90 kapsler

Butikspris 495,00

SPAR 20%

393,-

SPAR 33%

269,-

Solaray All Omega 
180 kapsler

Butikspris 399,95

SPAR 15%

199,-

New Nordic Hair Volume 
180 tabletter

Butikspris 964,00

SPAR 40%

569,-
SPAR 20%

183,-
SPAR 40%

569,-

New Nordic Hair Volume 
180 tabletter

Butikspris 964,00

SPAR 40%

433,-

New Nordic Active Liver 
120 tabletter

Butikspris 747,00

SPAR 27%

195,-

New Nordic Prosta Vital
60 tabletter

Butikspris 267,00

Udos Choice High Bi� do  
30 kapsler

Butikspris 427,00

SPAR 30%

299,-

Solaray Cal-Mag citrat m. D vitamin 
270 kapsler

Butikspris 319,95

SPAR 39%

195,-

Avosol 
120 kapsler

Butikspris 347,00

Femarelle Recharge 
56 kapsler

Butikspris 289,00

Udos Choice Super Advanced Adult 55+
30 kapsler

Butikspris 269,00

SPAR 40%

433,-433,-433,

New Nordic Magnesium Malate 
270 kapsler 

Butikspris 407,00

SPAR 40%

246,-

Solaray All Energy 
120 tabletter

Butikspris 299,00

SPAR 20%

240,-

Biosym Move� ex Collagen 
30 kapsler 

Butikspris 179,00

SPAR 35%

117,-

Reg’ Activ Kolesterol 
60 tabletter

Butikspris 299,95

SPAR 30%

209,-

Unikalk Silver 
180 tabletter

Butikspris 130,95

SPAR 21%

104,-

A.Vogel Prostasan 
90 kapsler

Butikspris 499,95

SPAR 27%

365,-

Natur Drogeriet TryptoN*AT 
120 kapsler

Butikspris 249,95

SPAR 36%

160,-

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 31%

169,-

Bedømt som
fremragende

Trustpilot

Arctic Root 
80 tabletter

Butikspris 318,00

SPAR 26%

235,-

New Nordic Active Legs 
120 tabletter

Butikspris 747,00

SPAR 25%

135,-

Pharma Nord Bio-SelenoPrecise 
150 tabletter

Butikspris 159,00

SPAR 26%

515,-

Pharma Nord Aktivt Q10 GOLD 
180 kapsler

Butikspris 698,00

SPAR 32%

227,-

Garcin Hvidløg 
80 kapsler

Butikspris 333,00

SPAR 25% SPAR 21%

142,-

Pharma Nord Bio-Selen+zink
 90 tabletter 

Butikspris 179,00

SPAR 40%

449,-

SPAR 20%

231,-

SPAR 28%

195,-

SPAR 36%

221,-

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

og udsolgte varer.  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

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,-
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”Man finder nøglen og vejen. Jeg lever 
ikke et perfekt motionsliv, men jeg le-
ver et sundt liv i balance mellem god og 
sund mad og mellem motion og slappe 
af ”. Claus Holm er glad for mad og si-
den han som 16-årig kom i praktik i en 
restaurant, har mad, gode råvarer og ar-
bejdet omkring det, fyldt det meste. Så 
meget, at han med sine 130 kilo var på 
kanten af, at tingene var ved at gå galt. 
Claus Holm føler sig heldig, at han fik 
muligheden for at deltage i program-
met på TV2 ”Fem fede kokke”. ”For 
mig var det en nødvendighed, og det er 
det jo for alle mennesker, der har det, 
som jeg havde det. Man skal bare finde 
ud af, hvornår man er klar, og det har 
jeg åbenbart ikke været før”. 
”Mit forhold til mad har ikke ændret 
sig. Jeg elsker stadig mad og vil ald-
rig nogensinde fornægte mig selv god 
mad.” Claus Holm har været igennem 
en livsstilsændring, der i den grad har 

givet ham mere overskud i hverdagen.  
”Nu spiser jeg fornuftigt, løber 2 gange 
om ugen og cykler rigtig meget og 
lange distancer. Om morgenen står jeg 
op, dyrker lidt morgengymnastik og går 
3,5 km med hunden. Det har jeg det 
rigtig godt med. Jeg er blevet mindre 
stresset i hverdagen og sover bedre”.

Tag frikadellefarsen med til Thailand
Claus Holm arbejder med Coop om 
at ændre danskernes madkultur og for 
at forkorte vejen mellem producent og 
forbruger. Han ser sig selv som ”folkets 
kok”, der gerne vil inspirere i stedet for 
at diktere en opskrift. ”I stedet for at 
give en opskrift, vil jeg gerne give in-
spiration på en måde, så du bliver bege-
jstret. Når man læser undersøgelser, der 
siger, at danskerne bruger 11 minutter i 
køkkenet, så bliver jeg ked af det. Hvis 
vi ikke passer på, så forsvinder vores 
madkultur”. 
”Prøv at tage frikadellefarsen med ud 
og rejse. Lav den som du plejer, og så 
tænk, hvis du skulle tage den med til 
Thailand. Hvad er der i Thailand – der 
er cashewnødder, lime og chili – så 
putter du det ned i farsen. Næste gang 
tager du den med til Indien eller New 
Orleans. På den måde laver du en ny 
ret, og giver den din egen smag”. 

Den vildeste have
Ingen skal være i tvivl om, at Claus 

Holm elsker hus og have. ”Min have er 
vild med vilje” fortæller han begejstret. 
”I min have er der alt muligt; en sø, 
skvalderkål, vilde buske og bær, sala-
mandere og frøer. Der er også begyn-
dt at komme en ung buk på besøg. Jeg 
tror den tænker – hov, den der have er 
da ikke helt almindelig”. Det seneste 
projekt er 15 nyanskaffede store lerk-
rukker. Her har Claus Holm bl.a. sat 
sommerløg, porer, grønkål, chili, agurk-
er, tomater og kartofler. ”Jeg har puttet 
tang og muslingeskaller ned i jorden 
for at give nogle mineraler. Jeg har en 
proces kørende, hvor jeg kigger til dem 
1 gang om ugen og får det vandet og 
plejet. Der er 15 forskellige grøntsag-
er, og når det engang kommer op, vil 
jeg lave en ret af hver. Nogen siger det 
ikke kan lade sig gøre, men jeg siger alt 
kan lade sig gøre. Jeg vil sige til alle, der 
enten bor alene, bor småt eller ikke har 
en køkkenhave: køb nogle potter og gør 
det. Det kan godt være dine kartofler 
ikke bliver store, men så har du karto-
fler, du selv har dyrket. Det kan også 
godt være, der kun kommer to eller tre, 
men så er det dine kartofler, der er på 
kartoffelmaden”. 

Den gode madoplevelse
Spørger man Claus Holm om, hvad 
der er en god madoplevelse, handler 
det i høj grad også om selve stemnin-
gen omkring den gode mad. ”En god 

madoplevelse er, når jeg kan se dem, 
der har lavet min mad har gjort sig 
umage. Om det så er en Michelin res-
taurant eller en burger bar. Det skal 
også føles rart og lækkert. Jeg laver 
ofte mad med udviklingshæmme-

de, og når jeg spørger dem, hvad skal 
vi krydre med, svarer vi sammen:  
MED KÆRLIGHED!”

Jeg vil gerne inspirere, i stedet for bare at give en opskrift
Claus Holm er kok, foredragsholder, kogebogsforfatter og er bl.a. kendt fra Go’Morgen Danmark på TV2, hvor han har været kok i mere end 14 år. Han har en mission om at ændre danskernes madkultur og vil gerne være 
”folkets kok”.

Claus Julius Holm (f. 1970)

Uddannet kok
Kendt som foredragsholder, kogebogsforfatter, kok på Go’Morgen 
Danmark i mere end 14 år, indehaver af Holm køkkenredskaber, 
deltager i tv-programmet Fem fede kokke.
Gift med Anne Holm
Bor på Sydfyn

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
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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.

Et ændret boligmarked kræver  
ændret salgsstrategi
Efter et par hektiske år på boligmarkedet, hvor co-
ronaen satte sit aftryk i form af en eksploderende 
interesse for boliger og ikke mindst sommerhuse, 
er markedet nu vendt tilbage til det mere normale.

Stigende rente og faldende forbrugertillid skubber 
til denne udvikling, og det er ikke usandsynligt, 
at vi den kommende tid kommer til at opleve 
faldende boligpriser på alt andet end de mest 
attraktive ejendomme. Det betyder, at man som 
boligsælger skal ændre strategi - både hvad angår 
prissætning og markedsføring af boligen.

- Generelt bevæger vi os mod mere normale til-
stande, hvor udbuddet af boliger i højere grad 
matcher efterspørgslen, siger Jan Nordmann, der 

er kommunikationschef i EDC. - Samtidig ser vi 
en markant stigende rente, hvilket gør det dyrere 
at finansiere sin nye bolig. Sammen med faldende 
forbrugertillid, som i høj grad er udløst af krigen 
i Ukraine, har vi to faktorer, som på sigt vil ud-
løse faldende priser. I modsat retning trækker, at 
vi fortsat har et lavt udbud af boliger til salg, og 
beskæftigelsen er rekordhøj. Min forventning er 
derfor, at vi kommer til at se et forandret bolig-
marked de kommende måneder, men nok ikke et 
dramatisk forandret marked.

Læs mere om salgsstrategi i et ændret boligmarked på 
www.husoghaveavisen.dk #boligmarkedet

Undgå indbrud i sommerferien

Mange glæder sig til sommerferien i sommerhus 
eller under sydens sol. Det er derfor en god idé 
at bruge lidt tid inden ferien på at indbrudssikre 
din bolig. 

Det behøver hverken være dyrt eller svært.

På www.husoghaveavisen.dk (#indbrudssikring) har vi samlet 
viden og råd til hvordan, du indbrudssikrer boligen. 

5 indbrudsråd
I samarbejde med Rigspolitiet har Bo trygt! udar-
bejdet 5 indbrudsråd til sikring og forebyggelse 
mod indbrud:
1 Bliv Nabohjælper
2 Tænd lys udenfor, og klip hækken
3 Gør døre og vinduer svære at bryde op
4 Undgå at købe tyvekoster – brug sikre betalings-
former
5 Ring 1-1-4 hvis du har mistanke om indbrud

Indbrudstyvene har haft svære vilkår efter lange perioder med corona-nedlukning og hjemmearbejde. 
Antallet af indbrud er dog nu igen begyndt at stige. 

Er hækken for høj giver man tyven gode arbejdsvilkår. Det anbefales at hækken ikke er højere end 1,6 m. 
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Elmedistrålapparatet virker ved hjælp af pulserende elektriske 
impulser kombineret med et lavfrekvent magnetfelt. Disse 
to påvirkninger øger ionvandringen i blodets molekyler hvilket 
tilfører blodcellerne energi og øger blodgennemstrømningen, 
hvilket er forudsætningen  for de fleste af kroppens funktioner.

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

Hjemmeapparat mod 
smerter og gener 

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

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

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

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

| Budapest

30 min. fra Budapest
Bükkös Hotel & Spa

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

GOD PRIS

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

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

• Gode børnerabatter
• Mulighed for flere dage 

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

• Forbehold for udsolgte datoer 
• Forbehold for trykfejl

• Rejsearrangør Risskov Autoferien AG
• Prisstigninger kan forekomme

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

Rejs med Risskov 
Bilferie og få lidt ekstra

Tilmeld jer vores nyhedsbrev og 
modtag hver uge nogle af vores

mange vilde tilbud - først!

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

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

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

| Salzburgerland

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

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

SUPER PRIS

649,-
Miljøtillæg 2 Eur / døgn

Ankomst: Indtil 01.11.14

     Oplys 
bestillingskodenLIME

De brostensbelagte gader i den

gamle købsstad Ringkøbing

byder jer velkommen til en

hyggelig miniferie i

charmerende omgivelser. Hotel

Ringkøbing ligger i centrum af

byen på Torvet 

| Jylland

Gammel dansk købstad

Hotel Ringkøbing

2 overnatninger

2 x morgenbuffet

2 x 2-retters menu/buffet

Adgang til svømmehal*

Adgang til fitness og bowling*

SPAR OP
TIL 36%

699,-
Miljøtillæg 45 DKK / døgn

Ankomst: Søndag - torsdag indtil 19.12.14

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

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

www.elmedistraal.dk
kurtrosengart@hotmail.com

Tlf. 28 92 84 04

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

Centervej 48 - 3600 Frederikssund - Tlf: 47 31 40 15 Mobil: 26 88 63 70 - frederikssundpejsecenter.dk

SJÆLLANDS  STØRSTE PEJSECENTER

Følg os på

Fejerens egen butik

Professionel 
rådgivning & 

montage
ALT I ET

VARM
HELT

INDENI

VI ER
MILJØ

BEVIDSTE

780 m2
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Sover du godt om natten? 

Prisen er ekskl. ben, gavl og opredning.

VEJL. KAMP.      33.497,-

180x200 cm seng inkl. TEMPUR® Elite CoolTouch™ Plus madras.  
Vælg mellem den faste Original, den fjedrende Sensation, den  
bløde Cloud og Hybrid for en hurtigere respons. Vejl. pris 42.997,-

TEMPUR® Stay

SPAR 
9.500 
på TEMPUR® Stay  

inkl. Elite CoolTouch™ 
Plus madras

Lyt GRATIS til  
vores søvnbog

Mandag - fredag kl. 10.00-18.00
Lørdag kl. 10.00 - 16.00 · Søndagsåbent kl. 11.00 - 16.00
Hillerød: Lørdag og søndag kl. 10.00 - 16.00

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

GRATIS
Søvnbog & cover  

ved køb af  
TEMPUR® seng  
eller madras

TEMPUR® Søvn & Ergonomi 
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I vores søvnbog får du redskaber og øvelser, der kan hjælpe 
dig til at optimere dine søvnvaner. Derudover er der viden 
omkring, hvordan du kommer til at ligge optimalt i din seng, 
så du kan få en uforstyrret søvn.
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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
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Mental ydeevne og 
hukommelse

www.newnordic.dk

Online Store
Din lokale 
helsekost

www.newnordic.dk

Online Store
Din lokale 
helsekost

B6 og B12 bidrager til at nervesystemet 
fungerer normalt.

Tabletten kan anvendes 
af både unge og ældre.



31

M
odelfoto

ANNONCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SVÆRT VED AT SLAPPE AF OG FALDE I SØVN

Bevar den gode søvn 
uden tankemylder

www.newnordic.dk

Online Store
Din lokale 
helsekost

SVÆRT VED AT SLAPPE AF OG FALDE I SØVN

Bevar den gode søvn 

Træt af myggestik?
Husk MyggA til sommer
Skulle myggesæsonen blive slem, er det 
godt at vide, at hjælpen er nær. MyggA  
tilbyder en effektiv beskyttelse mod mygge-
stik samt en lindrende gel til hele familien.

MyggA findes i to varianter, nemlig MyggA 
Spray og MyggA Beroligende Gel. Sprayen 
er forebyggende mod myggestik, mens gelen 
er behandlende og bruges i tilfælde af myg-
gestik, insektbid eller lignende hudirritation-
er. Begge produkter er rigtig gode at have i  
medicinskabet derhjemme, i sommerhuset, 
tage med på campingturen, på festivallen,  i 
rygsækken på udflugten osv.

Beskytter ved en enkelt påføring
Det aktive stof i MyggA Spray er DEET, 
som har en afskrækkende effekt på myggene, 
som frastødes af stoffets lugt. DEET er den 
mest anvendte ingrediens i den gruppe af in-
sektmidler, som virker ved at frastøde
insekter.
MyggA Spray indeholder kun 9,5% DEET, 
hvilket betyder, at den må anvendes til børn 
fra 2 år. Den giver effektiv beskyttelse mod 
de mest almindelige myggearter ved en en-
kelt påføring.

MyggA Gel lindrer og reducerer kløe
MyggA Beroligende Gel lindrer og reducerer 
kløe og hudirritation efter myggestik eller in-
sektbid. Kan også anvendes ved hudirritation 
forårsaget af brændenælder og brandmænd. 

MyggA Beroligende Gel virker kølende, 
fugtgivende og forfriskende på huden og har 
en behagelig duft og konsistens.
Kan anvendes til børn fra 3 år. Indeholder 
bl.a. eukalyptusolie og aloe vera.

MyggA distribueres af Midsona Danmark 
A/S og forhandles i Matas, på apoteket, 
webapoteker samt dagligvarebutikker.

MyggA Spray 9,5% DEET 75 ml.  
vejl. udsalgspris 89,95 kr.

MyggA Beroligende Gel 50 ml.  
vejl udsalgspris 69,95 kr.

VIGTIG INFORMATION
Anvend biocider sikkert. 
Læs altid etiketten og produktoplysningerne 
inden brug.

Du kan læse mere om MyggA på hjemmesiden  
www.mygga.dk eller få yderligere  
information på tlf.: 7217 0791

Nr. 1 i 
Sverige

Effektiv beskyttelse mod myg
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Alicante
Anodiserede sølvfarvede 
aluminiumsstolper. 
Plankerne er børstede 
og antracitgrå. 

 Malaga
Sorte pulverlakerede 
aluminiumsstolper. 
Plankerne er børstede 
og antracitgrå.

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

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

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

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

HOLDELSES-
FRIT

 Valencia
Sorte pulverlakerede 
aluminiumsstolper. 
Plankerne er antracitgrå 
med træstruktur. 

 Sevilla 
Anodiserede sølvfarvede 
aluminiumsstolper.
Plankerne er antracitgrå 
med træstruktur.

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK                   
                  F

RAGT TILLÆGGES

Komposit Komposit 
BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK • FRAGT TILLÆGGES
SÆLGES KUN I VORES  WEBSHOP
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  2499,- 
FRAGT TILLÆGGES

  1499,- 
FRAGT TILLÆGGES

H.180   1199,- 
FRAGT TILLÆGGES

H.180   3499,- 
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 

  999,- 
FRAGT TILLÆGGES

H.150   2999,- 
FRAGT TILLÆGGES

H.150

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

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

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

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

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

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

 Låsesæt

Sort 
Varenr.  70397 

 Sølv 
Varenr.  70398  499,- 

FRIT VALG

FRAGT TILLÆGGES

HUSK LÅS

Plads til 3 spande

  1299,- 
FRAGT TILLÆGGES

H.150

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK                   
                  F

RAGT TILLÆGGES

HUSK LÅSHUSK LÅSHUSK LÅSHUSK LÅSHUSK LÅSHUSK LÅS

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

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK • FRAGT TILLÆGGES
SÆLGES KUN I VORES  WEBSHOP

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK • FRAGT TILLÆGGES
SÆLGES KUN I VORES  WEBSHOP
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 Redskabsskur 
 Model: Skylight.
Ovenlystag, som giver godt lysindfald.
Ventilationsåbninger foran og bagpå.
Skridsikkert gulv. 
Låsbar dør (ekskl. hængelås).
Vedligeholdelsesfrit. Let at montere.
Materiale: Polykarbonat og aluminium.
Farve: Midnatsgrå. 

  3199,- 
FRAGT TILLÆGGES

  6999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  4499,- 
FRAGT TILLÆGGES

  3799,- 
FRAGT TILLÆGGES

  3399,- 
FRAGT TILLÆGGES

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

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

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

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

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

Ovenlystag

pent pent  2,1 m2,1 m22

2,8 m2,8 m22

4,2 m4,2 m22

7 m7 m22

2,1 m2,1 m22
  3199,- 

FRAGT TILLÆGGES

2,1 m2,1 m22

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK                   
                  F

RAGT TILLÆGGES

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK • FRAGT TILLÆGGES
SÆLGES KUN I VORES  WEBSHOP
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 Magnum - 11,5 m² 
 Det perfekte drivhus til haveejeren, der ønsker god plads. 
Den letløbende dobbelte skydedør giver fri og uhindret 
adgang selv med trillebør eller kørestol, og den gode 
sidehøjde sikrer god plads til dig og dine planter.
4 stk. ventilationsvinduer og fundament (inkl.).
Udført i aluminium med 3 mm hærdet glas i hele baner.
H. 2,58 x B. 2,57 x L. 4,46 m.
Sidehøjde: 1,51 m.
Dørbredde: 116 cm. 

 Sort profil 
Varenr.  70507 

  10499,- 
FRAGT TILLÆGGES

  11999,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Popular 86 - 5 m² 
 Begynderdrivhus, som passer fint ind i haven, 
hvor der ikke er så meget plads.
Letløbende skydedør, 1 stk. ventilationsvindue 
og fundament (inkl.).
Aluminiumsprofil og 3 mm glas.
H. 1,96 x B. 1,93 x L. 2,57 m.
Sidehøjde: 1,22 m.
Dørbredde: 60 cm. 

 Alu profil med glas 
Varenr.  78906 

 Magnum - 9,9 m² 
 Det perfekte drivhus til haveejeren, der ønsker god plads. 
Den letløbende dobbelte skydedør giver fri og uhindret 
adgang selv med trillebør eller kørestol, og den gode 
sidehøjde sikrer god plads til dig og dine planter.
4 stk. ventilationsvinduer og fundament (inkl.).
Udført i aluminium med 3 mm hærdet glas i hele baner.
H. 2,58 x B. 2,57 x L. 3,84 m.
Sidehøjde: 1,51 m.
Dørbredde: 116 cm. 

 Sort profil 
Varenr.  70499 

  2999,- 
FRAGT TILLÆGGES

Inklusiv fundament
Inklusiv fundament
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 Popular 86 - 5 m² 
 Begynderdrivhus, som passer fint ind i haven, 
hvor der ikke er så meget plads.
Letløbende skydedør, 1 stk. ventilationsvindue 
og fundament (inkl.).
Aluminiumsprofil og 3 mm glas.
H. 1,96 x B. 1,93 x L. 2,57 m.
Sidehøjde: 1,22 m.

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK • FRAGT TILLÆGGES
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BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK • FRAGT TILLÆGGES
SÆLGES KUN I VORES  WEBSHOP

 Skjuler til selvvandingskasse 
 Holdbar, resistent og vedligeholdelsesfri.
Materiale: Komposit/WPC.
Farve: Antracitgrå.
H. 36 x B. 44 x L. 86 cm. 
Varenr.  70608 

  299,- 
FRAGT TILLÆGGES
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 Sileno Minimo 250 
 Lithiumbatteri: 18V/2 Ah (inkl.).
Klippebredde: 16 cm.
Klippehøjde: 20-45 mm.
Maks. hældningsvinkel: 25°.
Klippeareal: Ca. 250 m².
Støjniveau: 57 dB(A).
Kan styres via Gardenas 
Bluetooth-app.
Der medfølger: Ladestation, 
150 m afgrænsningskabel og 150 stk. 
kabelpløkker. 
Varenr.  70438 

  3999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  1399,- 
FRAGT TILLÆGGES

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

 Reparationssæt 
 Til reparation af afgrænsningskablet.
5 m afgrænsningskabel.
10 pløkker til at holde 
kablet på plads i jorden.
6 forbindelsesstykker 
til at samle kablet. 
Varenr.  70443 149,- 
 Afgrænsningskabel 50 m 
 Afgrænsningskablet 
definerer arbejdsområdet 
for robotplæneklipperen. 
Varenr.  70444  249,- 

FRAGT TILLÆGGES

FRAGT TILLÆGGES

Tilbehør til din robot

 Sileno City 550 
 Lithiumbatteri: 18V/2 Ah (inkl.).
Klippebredde: 16 cm.
Klippehøjde: 20-50 mm.
Maks. hældningsvinkel: 35°.
Klippeareal: Ca. 550 m².
Støjniveau: 57 dB(A).
Kan styres via Gardenas Bluetooth-app.
Der medfølger: Ladestation, 150 m 
afgrænsningskabel og 200 stk. kabelpløkker. 
Varenr.  70612 

Ca. 550 mCa. 550 m22

  5999,- 
FRAGT TILLÆGGES

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

Ca. 400 mCa. 400 m22

  4299,- 
FRAGT TILLÆGGES

Ca. 250 mCa. 250 m2 2 

Robotplæneklipper

 Sileno Life 1000 
 Lithiumbatteri: 18V/2 Ah (inkl.).
Klippebredde: 22 cm.
Klippehøjde: 20-50 mm.
Maks. hældningsvinkel: 35°.
Klippeareal: Ca. 1000 m².
Støjniveau: 57 dB(A).
Kan styres via Gardenas Bluetooth-app.
Der medfølger: Ladestation, 250 m 
afgrænsningskabel og 
300 stk. kabelpløkker. 
Varenr.  70441 

  7499,- 
FRAGT TILLÆGGES

Ca. 1000 mCa. 1000 m22
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Robotplæneklipper

  1999,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Plæneklipper 
 Model: PowerMax 1100/32.
Perfekt til græsplæner på op til 300 m².
ErgoTec-håndtag. Motor: 1100 W.
Klippebredde: 32 cm.
Klippehøjde: 20-60 mm, 10 trin.
Græsopsamler: 30 L. 
Varenr.  70436 

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

  799,- 
FRAGT TILLÆGGES

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

  699,- 
FRAGT TILLÆGGES

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

  999,- 
FRAGT TILLÆGGES

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

  1299,- 
FRAGT TILLÆGGES

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

  2299,- 
FRAGT TILLÆGGES

  1499,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Plæneklipper 
 Model: Handymower 22/18V.
Perfekt til græsplæner på op til 50 m².
18V 2,5 Ah lithium-ion batteri 
(Power For All) og oplader (inkl.).
Driftstid: Op til 25 min.
Klippebredde: 22 cm.
Klippehøjde: 30-50 mm, 3 trin. 
Varenr.  70422 
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  1999,- 
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FRAGT TILLÆGGES

 Plæneklipper 
 Model: PowerMax 1100/32.
Perfekt til græsplæner på op til 300 m².

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

  1499,- 
FRAGT TILLÆGGES
FRAGT TILLÆGGES

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

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK • FRAGT TILLÆGGES
SÆLGES KUN I VORES  WEBSHOP
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 Græssaks 
 Jævn og effektiv klipning.
360° roterbar kniv.
Ergonomisk håndtag.
Lås til enhåndsbetjening. 
Varenr.  70447 

  149,- 
FRAGT TILLÆGGES
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 Hækkeklipper 
NatureCut 
 FSC-certificerede træhåndtag.
Non-stick belægning.
Klingelængde: 230 mm. 
Varenr.  70446 

 Hækkeklipper 
 Model: EasyCut Li.
Til mindre og 
mellemstore hække.
Ergonomisk håndtag.
Indbygget 14,4V lithium-ion batteri og 
oplader (inkl.).
Sværdlængde: 40 cm.
Maks. grenstørrelse: 16 mm.
Vægt: 2,56 kg. 
Varenr.  70418 

 Hækkeklipper 
 Model: EasyCut 420/45.
Til små hække.
ErgoTec-håndtag.
Effekt: 420 W.
Sværdlængde: 45 cm.
Maks. grenstørrelse: 18 mm.
Vægt: 2,68 kg. 
Varenr.  70434 

 Hækkeklipper 
 Model: THS 42/18V.
Til hække på op til 3 m.
Teleskopskaft og vipbart hoved.
Batteriniveauet vises på LED-display.
18V lithium-ion batteri 
(Power For All) og oplader (inkl.).
Driftstid: Op til 100 min.
Sværdlængde: 42 cm.
Maks. grenstørrelse: 16 mm.
Længde: 1,12 m.
Vægt: 3,4 kg. 
Varenr.  70428   1299,- 

FRAGT TILLÆGGES

  159,- 
FRAGT TILLÆGGES

  549,- 
FRAGT TILLÆGGES

  799,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Hækkeklipper 
 Model: EasyCut 500/55.
Til mellemstore hække.
ErgoTec-håndtag.
Effekt: 500 W.
Sværdlængde: 55 cm.
Maks. grenstørrelse: 18 mm.
Vægt: 2,7 kg. 
Varenr.  70435 

  799,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Hækkeklipper 
 Model: ComfortCut 50/18V.
Til mellemstore hække.
Batteriniveauet vises på LED-display.
18V lithium-ion batteri 
(Power For All) og oplader (inkl.).
Driftstid: Op til 45 min.
Sværdlængde: 50 cm.
Maks. grenstørrelse: 20 mm.
Vægt: 3,5 kg. 
Varenr.  70426 

  1099,- 
FRAGT TILLÆGGES

  1299,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Hækkeklipper 
 Model: ComfortCut 50/18V.
Til mellemstore hække.
Batteriniveauet vises på LED-display.

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK • FRAGT TILLÆGGES
SÆLGES KUN I VORES  WEBSHOP

 Hækkeklipper 
 Model: ComfortCut 60/18V.
Til mellemstore hække.
Batteriniveauet vises på LED-display.
18V lithium-ion batteri (Power For All) og oplader (inkl.).
Driftstid: Op til 56 min.
Sværdlængde: 60 cm.
Maks. grenstørrelse: 20 mm.
Vægt: 3 kg. 
Varenr.  70427 
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 Paddel 
til SUPboard 
 Aluminium. Forstærket 
blad. Anti-twist system. 
Ergonomisk T-formet 
håndtag og justerbar 
længde.
L. 165-205 cm. 
Varenr.  3453 

 Sikkerhedsline til 
SUPboard 
Varenr.  3366 

 119,- 

 Pagaj 
 B. 20 x D. 3 x L. 224 cm 
Varenr.  18227 

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

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

  199,- 

  299,- 

  799,-   1499,- 

BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DK • FRAGT TILLÆGGES
SÆLGES KUN I VORES  WEBSHOP

KØB I BUTIK ELLER BESTIL PÅ HARALD-NYBORG.DKSÆLGES I BUTIK OG WEBSHOP
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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
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  16999,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Drinksholder til vildmarksbad 
 Monteres på siden af vildmarksbadet. 

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

udvendig Ø. 200 cm. 

Varenr.  70099 

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

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

 699,- 

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

  399,- 
FRAGT TILLÆGGES

  349,- 
FRAGT TILLÆGGES

  1799,- 
FRAGT TILLÆGGES

FRAGT TILLÆGGES
FRAGT TILLÆGGES

FRAGT TILLÆGGES

Nyd de kølige aftener 
i et vildmarksbad

 Skorsten til vildmarksbad 
 Kan sættes sammen med en 
eksisterende skorsten.
Forbedrer ovnens effektivitet 
og reducerer opvarmningstiden.
I rustfrit stål. L. 1 m. 

 Ø. 11,5 cm 
Varenr.  70094  299,- 
 Ø. 12,5 cm 
Varenr.  70095  349,- 

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

  1799,- 
FRAGT TILLÆGGES
FRAGT TILLÆGGES

 Skorsten til vildmarksbad  Regnhætte til vildmarksbad 
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 Pool 
 Udført i rattan-look.
Det mørke design tiltrækker solens stråler og opvarmer poolvandet lidt hurtigere.
Bred topkant og vertikalt sektioneret opbygning.
Multibehandlede stålvægge og kraftig PVC inderdug.
Skimmersæt, filtersystem 250 W med slanger og spændebånd, 700 g Filterballs og 3-trins sikkerhedsstige (inkl.).
Farve: Sort. H. 1,20 m. 

 Pool 
 Bred topkant og vertikalt sektioneret opbygning.
Multibehandlede stålvægge og kraftig PVC inderdug.
Skimmersæt, filtersystem 450 W med slanger og spændebånd, 
1400 g Filterballs og 3-trins sikkerhedsstige (inkl.).
Farve: Antracit. H. 1,20 m. 

 Inground pool 
 Kraftig stålvægspool til nedgravning.
Der medfølger et beskyttende bunddække, så poolens inderdug 
ikke ødelægges nedefra af skarpe sten og rødder.
Multibehandlede stålvægge og kraftig PVC inderdug.
PVC-lim, diverse fittings, 25 m poolslange til nedgravning, skimmersæt, 
filtersystem med slanger og spændebånd, Filterballs og 3-trins stige (inkl.).
H. 1,50 m. 

 Pool 
 Model: Santorini.
Stabil stålvægspool, der er stor 
og dyb nok til de fleste vandlege.
Beregnet til at stå ude hele året.
Elektrisk skimmerpumpe og stige (inkl.).
Kapacitet: 13.500 L.
Ø. 4,6 x H. 0,9 m. 
Varenr.  70650 

  3799,- 
FRAGT TILLÆGGES

  10999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  17999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  21999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  13449,- 
FRAGT TILLÆGGES

  9499,- 
FRAGT TILLÆGGES

  14449,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Ø. 5,5 m 
Varenr.  70656 

 B. 3,6 x L. 6,1 m 
Varenr.  70657 

 Ø. 3,5 m 
 Kapacitet: 10.102 L. 
Varenr.  70652 

 B. 3 x L. 5 m 
 Kapacitet: 14.550 L. 
Varenr.  70653 

 B. 3 x L. 5 m 
 Kapacitet: 16.015 L.
Filtersystem 250 W.
700 g Filterballs. 
Varenr.  70654 

 B. 4 x L. 8 m 
 Kapacitet: 38.840 L.
Filtersystem 600 W.
2100 g Filterballs. 
Varenr.  70655 
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 Pool 
 Model: Santorini.
Stabil stålvægspool, der er stor 
og dyb nok til de fleste vandlege.
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 Pool 
 Fritstående havepool til familien med de lidt større børn.
Bred topkant og vertikalt sektioneret opbygning.
Multibehandlede stålvægge og kraftig PVC inderdug.
Skimmersæt, filtersystem 450 W med slanger og spændebånd, 1400 g Filterballs og 3-trins 
sikkerhedsstige (inkl.).
Farve: Hvid.
Kapacitet: 24.944 L.
Ø. 5,5 x H. 1,20 m. 
Varenr.  70651 

  10999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  3999,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Poolrobot 
 Model: Scooby.
Rengør poolens sider, bund og vandlinje automatisk.
Filtrerer poolvandet og fjerner svævepartikler.
Rengøringscyklus på 2 timer, hvorefter den selv stopper.
Anti-twist kabelsystem.
Til pools på op til H. 2,5 x B. 5 x L. 10 m.
Spænding: 230V.
Til pools med overfladetype: Vinyl liner, 
glasfiber, beton, fliser, mosaik, 
maling og polyester.
Kun beregnet til privat brug. 
Varenr.  70632 

 Poolrobot 
 Model: Raptor.
Rengør poolens sider, bund og vandlinje automatisk. Filtrerer poolvandet og fjerner svævepartikler.
3 automatiske rengøringsprogrammer. Manuel styring med SmartPhone App.
Adgang til filterbakker fra toppen. Rensningsområde: Op til 200 m³.
Kun beregnet til privat brug. 

 Poolplejesæt 
 Med bundsuger, termometer, teleskopstang 
1,35 m, poolketcher og poolsvamp.
Til at holde mindre pools og havebassiner 
i fin og badeklar stand. 
Varenr.  70626 

  299,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Filtersystem 
 Cirkulerer og renser poolvandet, så det holdes friskt.
Kan bruge Filterballs eller sand (ekskl.).
Passer til pools og havebassiner på op til 22.500 L.
Effekt: 250 W.
Pumpekapacitet: 7.500 l/time.
Spænding: 230V.
Slangeforbindelse: Ø. 32/38 mm.
H. 57 x B. 41 x L. 58 cm. 
Varenr.  70631 

  1399,- 
FRAGT TILLÆGGES

  6999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  7499,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Filtersystem 
 Giver rent og krystalklart poolvand.
Ekstra høj filtreringsevne.
Leveres med Filterballs.
Passer til mindre fritstående havepools.
Spænding: 230V.
Slangeforbindelse: Ø. 32/38 mm. 

 90 W 
 70 g Filterballs.
Til pools på op til 12.000 L.
Pumpekapacitet: 3.500 l/time.
H. 35,2 x B. 17,6 x L. 19,3 cm. 
Varenr.  70649 

 400 W 
 1550 g Filterballs.
Til pools på op til 40.000 L.
Pumpekapacitet: 10.000 l/time.
H. 64,3 x B. 48,4 x L. 72,7 cm. 
Varenr.  70648 

 Pool 
 Model: Kreta.
Stabil stålvægspool, der er stor og dyb nok til de fleste vandlege.
Beregnet til at stå ude hele året.
Elektrisk skimmerpumpe og stige (inkl.).
Kapacitet: 8.150 L.
Ø. 3,5 x H. 0,9 m. 
Varenr.  70643 

  2899,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Gummiruller 
 Til pools med overfladetype: 
Vinyl liner. 
Varenr.  70630 

 Skumruller 
 Til pools med overfladetype: 
Vinyl liner, glasfiber, mosaik 
og lignende materiale. 
Varenr.  70628 

  599,- 
FRAGT TILLÆGGES

  1999,- 
FRAGT TILLÆGGES

Hold din pool ren
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 Xpress 8 
 Opvarmer pools op til 22.000 L.
Opvarmningskapacitet: 7,44 kW.
H. 53 x B. 46,7 x D. 45,6 cm. 
Varenr.  70637 

 Xpress 12 
 Opvarmer pools op til 38.000 L.
Opvarmningskapacitet: 12,2 kW.
H. 75 x B. 46,7 x D. 45,6 cm. 
Varenr.  70782 

 Spavarmer 
 Til brug som frostvagt og supplerende varmekilde 
i mindre bassiner under 1000 L.
Termostat på 0-45 ºC. Indbygget flow-switch.
Kan anvendes både inden- og udendørs.
Spænding: 230V.
Varmeren leveres uden stik på ledningen, 
og den skal installeres af en professionel installatør. 

 Varmepumpe 
 Model: Pico 5R.
Fritstående model til små 
havebassiner og spabade.
Kan både varme og køle.
Arbejder ned til -5 °C og 
opvarmer til 40 °C.
Toshiba kompressor, som er 
meget støjsvag.
Vandtæt, digital LCD-skærm.
Maks. poolvolumen: 20.000 L.
Spænding: 220-240V. IPX4.
H. 36,3 x B. 28,6 x L. 39,6 cm. 
Varenr.  70635 

 Varmepumpe 
 Model: Heat Booster Eco.
Til fritstående pools og spabade.
Fritstående model med digitalt display.
Drejeknap til temperaturindstilling.
Toshiba kompressor.
Maks. poolvolumen: 20 m³.
Kapacitet: 5,5 kW.
Spænding: 220-240V. IPX4.
H. 50,2 x B. 30 x L. 75,1 cm. 
Varenr.  70638 

 Varmepumpe 
 Model: Heat Booster Inverter Pro.
Topmodel med kompressor fra Mitsubishi.
Opvarmer poolvand med maksimal energieffektivitet.
Giver op til 16 gange igen på energiforbruget.
WiFi-styring via en gratis smartphone app.
Digital kontrol og automatisk afrimnings- og kølingsfunktion.
Kun til udendørs brug.
Spænding: 220-240V. IPX4. 

 Poolslange 9 m 
 Til at forbinde poolen eller havebassinet med 
et sandfilteranlæg, solvarmer mm.
Med dobbeltmuffe for hver 1,5 m, så den 
nemt kan deles i mindre stykker.
Ø. 38 mm. 
Varenr.  70641 

  6299,- 
FRAGT TILLÆGGES

  11499,- 
FRAGT TILLÆGGES

  4999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  399,- 
FRAGT TILLÆGGES

  14999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  799,- 
FRAGT TILLÆGGES

  949,- 
FRAGT TILLÆGGES

  7999,- 
FRAGT TILLÆGGES

  10999,- 
FRAGT TILLÆGGES

 2 kW 
 Opvarmning, 1000 L: 
Ca. 0,7 ºC pr. time. 
Varenr.  70633 

 3 kW 
 Opvarmning, 1000 L: 
Ca. 1 ºC pr. time. 
Varenr.  70634 

 9 kW 
 Maks. poolvolumen: 40 m³.
H. 55,4 x B. 38,3 x L. 94,2 cm. 
Varenr.  70639 

 13,5 kW 
 Maks. poolvolumen: 70 m³.
H. 69,6 x B. 44,9 x L. 107,2 cm. 
Varenr.  70640 

 Varmepumpe 
 Opsamler energi fra 
luften og overfører det til 
poolvandet.
Energieffektiv og mil-
jøvenlig.
Meget lydsvag.
Digital kontrol.
Spænding: 230V. IPX4. 
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 Legetårn med blå rutsjebane 
 Model: Castle.
Stjernekikkert og rat (inkl.).
H. 298 x B. 296 x D. 172 cm. 
Varenr.  70592 

  2799,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Legetårn med blå rutsjebane 
 Model: Chalet.
H. 312 x B. 373 x D. 140 cm. 
Varenr.  70595 

  3799,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Legetårn med gynger og rutsjebane 
 Model: Castle.
H. 298 x B. 505 x D. 235 cm. 
Varenr.  70594 

  3999,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Legetårn med gynger og rutsjebane 
 Model: Chalet.
H. 312 x B. 404 x D. 215 cm. 
Varenr.  70597 

  4999,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Legetårn med gynger og rutsjebane 
 Model: Club.
H. 302 x B. 505 x D. 235 cm. 
Varenr.  70790   3999,- 

FRAGT TILLÆGGES

 Legetårn med klatrevæg, rutsjebane og gynger 
 Model: Chalet.
H. 312 x B. 471 x D. 376 cm. 
Varenr.  70596 

  6299,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Legetårn med klatrevæg, rutsjebane og gynger 
 Model: Club.
H. 302 x B. 572 x D. 238 cm. 
Varenr.  70791 

  5499,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Legetårn med klatrevæg, rutsjebane og gynger 
 Model: Castle.
H. 298 x B. 572 x D. 238 cm. 
Varenr.  70593 

  5499,- 
FRAGT TILLÆGGES
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 Dumper 
 Benzindreven mini-dumper ideel til transport af jord, grus, sten, 
nedrivningsaffald og meget mere. Den kan læsse maks. 300 kg. 
Med luftgummihjul med terrængående dæk og firehjulstræk for 
maks. greb, stort tippelad, 3 fremadgående gear og et bakgear, 
styres med håndgreb. Meget fleksibel og nem at manøvrere. 
Model: DP3000.
Motor: 6,5 HK -196 cc, 1 cylinder, 4-takt.
Gear: 3 (2,5/4,8/6,4 km/t).
Bakgear: 1 (2 km/t).
Kapacitet: 300 kg.
H. 138 x B. 76 x L. 100 cm.
Tippelad: H. 56 x B. 65 x L. 91,2 cm. 
Vægt: 148 kg. 
Varenr.  70030 

  7999,- 
FRAGT TILLÆGGES

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

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

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

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

  3099,- 
FRAGT TILLÆGGES

  3599,- 
FRAGT TILLÆGGES

  6999,- 
FRAGT TILLÆGGES

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

  1299,- 
FRAGT TILLÆGGES
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 Bålsted med skorsten 
 Til hygge i haven eller på terrassen.
Ildrager (inkl.).
I malet stål.
Ø. 43 x H. 114 cm. 
Varenr.  70007 

  499,- 
FRAGT TILLÆGGES

Pizza i 
det fri

 Pizzaovn til brænde 
 Til udendørs bagning af pizza.
Opvarmes til 300°C på 20 min.
Yderside i sortmalet aluminium og 
inderside i rustfrit stål med keramisk 
overflade. Indvendigt gulv af ildfaste mursten.
Termometer, skorsten, træholder, afskærmning, 
ekstra fliser til gulvet i ovnen, låge med udluft-
ningshuller, pizzaspade og ildfast fad 
37 x 26 x 8 cm (inkl.).
Træforbrug: 3 kg pr. time.
Indvendig: B. 60 x D. 60 cm.
H. 65 x B. 70 x D. 70 cm. 
Varenr.  70606 

  4999,- 
FRAGT TILLÆGGES

 Bålfad 
 Model: Moon & Star.
Lyser op med stjerner 
og måner fra ildens skær, 
når det er mørkt.
Gnistfang og ildtang (inkl.).
Ø. 60 x H. 59 cm.
Sortlakeret stål. 
Varenr.  70495 

  1099,- 
FRAGT TILLÆGGES
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 Gasgrill bærbar 
 Model: Urban.
Velegnet til både altan, 
camping m.m.
Grillareal: Ø. 31 cm.
Ø. 35 x H. 43 cm.
Emaljeret stål. 
Varenr.  70009 

  699,- 
FRAGT TILLÆGGES
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nature swan
RICH DAY
Essentiel nærende dagcreme med med CBD, aloe vera, 
hasselnød, jojoba, hamp og sesamolie.  Alle naturlige kraftfulde 
ingredienser, der går sammen om at give den optimale 
fugtgivende og nærende behandling til din hud.

Før 589 kr.
Nu 441 kr.

DEEP CARE
Naturlig plantebaseret serum med CBD og Squalane
som er beroligende og nærende for huden.
Med over 98% økologiske ingredienser.

Før 589 kr.
Nu 441 kr.

Både serum og dagcreme kan bruges hver for sig eller kombineres for at tilføre huden ekstra næring og fugt. 
Styrk hudens balance og opnå en frisk, naturlig glød.

Everyday care 
providing a holistic 

solution to modern health
and skincare concerns. 

This is Nature Swan.

www.natureswan.com

SPAR 
25%

Holistisk hudpleje
Nature Swan er skandinavisk hudpleje udviklet af farmaceuter og indeholder udelukkende naturlige og 
økologiske ingredienser.

Nature Swan har med farmaceuter udviklet en 
håndfuld gode produkter af udvalgte naturlige, 
plantebaserede kvalitetsingredienser, som kan 
være med til at fremme din hudpleje, din sundhed, 
og dit velbefindende. 

Hudens problem nummer 1 - inflammation
Undersøgelser indikerer, at CBD hjælper med at 
lindre hudens problem nummer 1 – inflammation!  
Aloe vera, CBD, Sesam olie, squalane, jojoba er 
alle ingredienser der hjælper med at holden huden 
i balance. Ligeledes holder  de naturlige ingredi-
enser huden ren, blød og gir den en glød samtidig 
med at de beskytter huden med alle deres antioxi-
dante egenskaber. 
CBD, aloe vera og squalane hælper også med at 
opbygge fugt balancen, hvilket er nøglen til at 
bekæmpe anti-aging.

Det bedste fra naturen
Nature Swans produkter er udviklet med afsæt i 
en holistisk tilgang til skønhed og velvære. Pro-
dukterne er komponeret med kraftfulde ingredi-
enser fra naturen, og alle ingredienser er dyrket og 
fremstillet inden for EU. Produkterne er produc-
eret ifølge de europæiske GMP-standarder, og der 
bruges ingen tvivlsomme tilsætningsstoffer. Alle 
produkter er blevet grundigt analyseret, og ingen 
er testet på dyr. Der bruges kun naturlige og økol-
ogiske ingredienser.

Deep Care serum
Deep Care serum er udviklet til at modvirke in-
flammation og samtidig berolig og rense huden, 
så du kan opleve en dybere og mere naturlig glød 
De essentielle planteolier kombineret med an-
dre plantebaserede ingredienser sikrer en blød og 
fugtet hud hele dagen. Deep Care serum hjælper 
med at genoprette optimal lindring og balance for 
tør og stresset hud.

Rich Day fugtighedscreme
En effektiv fugtighedscreme er afgørende for at 
beskytte den naturlige hudbarriere. Den skal fugte 
huden og forsyne den med de nødvendige lipider 
hele dagen og natten for også at bekæmpe ældning 
af huden. Nature Swan’s fugtgivende Rich Day 
hjælper dig med at opnå en fantastisk sund hud i 
balance og giver en frisk, naturlig glød. Kraftfulde 
naturlige ingredienser går sammen om at give den 
optimale fugtgivende og nærende behandling til 
din hud.

Du kan købe eller læse om Nature Swans produkter og deres 
tilgang til en holistisk skønhedspleje på www.natureswan.com, 
hvor du finder god information om naturlige og økologiske ingre-
dienser fra naturen. For mere information ring tlf.: 36 96 78 30.


