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Tilbudene gælder fra den 4. sepTember Til og med den 23. sepTember 2017.

Priserne gælder ved kontant afhentning, så længe lager haves. Find dit lokale Jydske Byggecenter på bagsiden eller på www.jydskebyggecentre.dk

jydske byggecentre

SENSOMMERSALG
 i dit lokale byggecenter

få et godt tilbud 
på dit næste 

byggeprojekt
Ring til dit lokale byggecenteR

elleR tRælast 
- vi er bedre og billigere end du tror

HUSk!
VI leVeReR VaReR DIRekTe TIl DØReN

- RING oG HØR NÆRMeRe

skalcem 100 
hvid

sika flex træsko kap /tøffel
Fleksibel og komfortabel træsko i 
Provair Protector PU coatet læder vel-
egnet til både job og fritid. Robust og 
stødabsorberende ydersål i PU, der er 
ekstra stabiliseret med stålgelenk  samt 
en ergonomisk udformet indlægssål i  
blød, antistatisk tekstil.

FRIT VALG

289,-

højtryksrenser 
c 120.7-6 
Højtryksrenser til lettere 
rengøringsopgaver omkring dit hjem. 
Pumpetryk, max.: 120 bar.

Standardtilbehør:
• 6 m højtryksslange 
• C&C Tornado PR dyse 
• C&C Powerspeed dyse 
• C&C Skumsprayer + dunk 

før 1685,- 

799,-
spar 886,-

10 KG. KUN

199,-
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plæneklipper highline 51,5 sp-a
4-i-1 (klip, opsamling, bioklip og sideudkast) 
Motor: al-ko Pro 140 Qss. selvkørende. 
klippebredde 51 cm., klippehøjde 3,0-8,0 cm. 
opsamlervolumen 70 ltr. 
Hjul 200/280 mm kuglelejer. 
før 3495,- 

2995,-
spar 500,-

2099,-
spar 396,-

plæneklipper raZor 5120 tr/W
Motor: Powerline TG570 – 173 cc. Selvkørende. 
klippebredde: 51 cm. 4-i-1: bioklip, sideudkast, 
bagudkast og opsamling. Opsamler: 65 L. 
Centralhøjdejustering: 6 pos. 28-75 mm. 
Hjulstørrelse f/b: 8“/11“.
før 2495,- 

græstrimmer gtl260
Benzin græstrimmer udstyret med en solid 2 takt motor på 26cc. 
Maskinen er kendetegnet ved sin lave vægt på kun 4,5 kg. 
yderst stabil og kraftig maskine med lave vibrationer og et 
ergonomisk design, hvilket gør den behagelig at arbejde 
med. det delbare skaft gør at den fylder mindre under 
opbevaring/transport.  
før 999,- 
 749,-

spar 250,-

benZinbuskrydder 
bc 4535 ii premium
kraftig buskrydder. Funktionelt og smart 
design. ekstra stærk motor. Vægt 8,7 kg.
før 1699,- 

1399,-
spar 300,-

aspen 2-takt - 5 ltr.
aspen 2-takt miljøbenzin kan benyttes i 
hækkeklippere, græstrimmere og andre 
maskiner med en 2-takt motor. 

159,-

aspen 4-takt - 5 ltr.
aspen 4 kan bruges til de fleste plæneklippere, 
sneslynger, bådmotorer, knallerter, vibrations- 
stampere, jordfræsere og andre 4-takts-motorer

159,-

borup afrenser
2,5 ltr. 49,95
borup flise rens
til effektiv grund-
rengøring og affedtning 
af fliser. 2,5 liter.
før 99,95

 89,95

baythion  myrelokkedåse
Myrelokkedåse til effektiv 
myrebekæmpelse indendørs.

pakke med 2 stk. 69,95

baythion d  
mod myrer
til udvanding.  Meget effektivt 
vandemiddel med langtids- 
virkning  mod myrer. 100 ml

89,95

keeper l ukrudstmiddel
langtidsvirkende. kun til uop-dyrkede arealer, 
fliser, terrasser o. lign. 100 ml. 179,95

natria mod ukrudt
bekæmper de fleste 
et-årige ukrudtsplanter. 
2,5 liter. 139,95

kvit d mod myrer
Meget effektivt, med langtidsvirkning 
mod myrer.
 500 ml.  89,95BEDST I TEST

elkædesav eki 2200/40
langsliggende kraftfuld elmotor. Perfekt ergonomi, der forebygger 
træthed. skærer igennem - hurtigt og effektivt. Motorbremse og hånd-
beskyttelsesbøjle med hurtigt kædestop. automatisk kædesmøring. 
Med lyn-kædestrammer. kædebremse - kædehastighed: 13,5 m/s - 
ydelse: 2.200 W - sværdlængde: 40 cm. før 1089,- 

motorsav bks 4040
Motor/kædesav 40,1 ccm 2 taks. kraftig Motor/kædesav på benzin med 40 
cm svær som er velegnet til de fleste formål. Ydelse: 1,5 kw (2,0 hk) - Slag-
volumen: 40,1 ccm - sværlængde: 40 cm - savkæde: 91P057X - kædeha-
stighed: 21,2 m/s - kædesmøring: automatisk - kædebremse: Ja - Vægt 
med svær og kæde: 5,3 kg. før 1489,-

1049,-
spar 440,-

savbuk
Fremstillet af 20 mm elektrogalvaniserede rør. 
Mål: 785×815 mm. belastning op til 150 kg. 
Max. diameter på trætykkelse: 240 mm. 
før 199,-   

nu149,-

dykpumpe drain 
7000 classic
effektiv og solid. transport-
mængde på op til 7.000 l/t. 
garanteret gennemløb med 
vortex-pumpehjulsgeometri.  
inkl. universal-vinkeltilslutning. 
Motor: 230 V/50 Hz. ydelse: 350 
W. Med svømmeafbryder: Ja. 
Max. transporthøjde: 6 m. Max. 
kapacitet: 7.000 l/t. Max. ned-
sænkningsdybde: 5 m. Max. 
partikelstørrelse: 30 mm. Max. 
arbejdstemperatur: 35°c
før 399,-   

349,-
spar 50,-

Ved at justere pumpefoden 
omstilles der  let og enkelt fra 
at pumpe urent vand til  rent 
vand. til urent  vand med 
flydende  partikler på op til 20 
mm i diameter.
Motor: 230 V/50 Hz 
ydelse: 750 W.
Med svømmeafbryder: Ja.
Max. transporthøjde: 10 mMax. 
kapacitet: 13.500 l/t. Max. 
nedsænkningsdybde: 5 m.
Max. partikelstørrelse: 20 m. 
Max. arbejdstemperatur: 35°c
før 649,-   

549,-
spar 100,-

895,-
spar 194,-

dykpumpe tWin 11000  premium 750 W
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Med vippebeslag

1499,-

glasfiberstang 8 meter

Til montering på sokkel

1199,-
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PR. KVM.

169,-

fiskars classic
Vælg mellem:
Rive, hakke, rosenkultivator, 
kultivator, skuffejern og 
børnesæt

Frit valg

179,-

børnesæt (3 dele)

prima villa græsfrø
1 kg.  Rækker til 30 kvm.

69,95

prima villa græsfrø
2,5  kg.  Rækker til 30 kvm.

159,95

kongerslev  
universal  
havegødning
16-3-12. 15 kg.

pr. pose  

159,95

kongerslev  
plænegødning
14-3-15. 15 kg.
pr. pose 

149,95

danmuld sphagnum gødet 
80 liter.
pr. pose 49,95  

ta’ 3 poser 134,95
danmuld  sphagnum
80 liter.
pr. pose 44,95 

ta’ 3 poser 

119,95

danmuld  
rhododendron  
sphagnum 80 liter.
pr. pose 59,95 

ta’ 2 poser   99,95

kosangas
10 eller 11 kg. 
ombytning. FRIT VALG

16995
glasuld isolering
lamda 37. Fåes i flere 
størrelser i ruller,
f.eks. 95 mm.

KUN

1895

loc parquet
eg, UV-matlak, hvid / living / 13,3 mm 
3-lags parket, opbygget med mellemlag 
af trælameller, ca. 2,7 mm slidlag. 
før pr. kvm. 399,- 

SPAR 230,-

PR. KVM. 

sækkevogn

300 KG.

349,-

ravendo 
mørtelbør
Med galvaniseret 
kasse. 100 liter

549,-

supertilbud
GÆlder KuN uGe 36

RESTPARTI
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plantex belægningsdug
til anlæg af terrasser og indkørsler, hvor Plantex® belægningsdug sikrer 
et stabilt og jævnt underlag, så kørespor og ukrudtsvækst minimeres. 
let at udlægge. 1 x 25 mtr.

pr. rulle 189,-

grå havefliser

30 x 30 x 5 cm.

pr. stk. 8.95*

40 x 40 x 5 cm.

pr. stk. 14.95*

50 x 50 x 5 cm.

pr. stk. 19.95*

Pris og levering ved min. 3 paller

grå kantblokke
14 x 21 x 14 cm.
pr. stk. 9.95*

grå belægningssten med faset kant
14 x 21 cm. Ved min. 3 paller, ca. 35 kvm.
frit leveret pr. kvm. 69.95*

* 
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dansand  fugefast
stærk og fast fugesand, der hærder 
op med en hård overflade.

20 KG.

15995

dansand  fugesand
Ukrudts-hæmmende. 

20 KG.

6995

herregårdssten
grå. 14 x 21 cm. slået. Ved min. 3 paller, ca. 35 kvm.
pr. kvm. 

KUN

69,95*

nordic fence
Minimalt vedligehold. gennemtænkte løsninger. 
enkel og smart montage. Mange spændende og flotte overflader.

kontakt for tilbud

neW nordic deck i dark
Minimalt vedligehold. kvalitet til bedst mulig pris.  
Fri for bambus. 40 cm strøafstand.
Tykkelse: 2,2 cm x B: 14,6 cm x L: 360 cm. 

pr. mtr. 44,95

havehegn
galvaniseret. 10 x 10 cm.
Ruller á 25 mtr. 

60 cm. 99,95
80 cm. 139,-
100 cm. 169,-
120 cm. 199,-

havehegn
grøn pvc belagt. 10 x 10 cm.
Ruller á 25 mtr. 

60 cm. 139,-
80 cm. 179,-
100 cm. 219,-
120 cm. 259,-

tørrestativ træ
Stolper 70 x 70 mm inkl. 20 mtr. wire 399,-

fyn hegn
stakithegn lige 180x80 cm. trykimprægneret fyr/gran 
stakitlåge lige 100x80 cm. trykimprægneret fyr/gran

Frit valg 199,-

basic børne bord/bænkesæt
b: 110cm x l: 110cm x H: 57 cm. trykimpræg.  849,-

bord/bænkesæt kampagne
42 mm planker. trykimprægneret 

899,-
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gori 88 dækkende træbeskyttelse
til facader, garager, hegn m.m. Holdbarhed op til 8 år. 
giver en robust og holdbar beskyttelse af nyt og 
gammelt træværk og trænger dybt ind i træet og 
hæmmer skimmelvækst. oliebaseret.
alle baser 4,5 liter 
eller alle farver 
5 liter - før 829,- Frit valg

689,-
spar 140,-

gori 88 transparent træbeskyttelse
Til facader, garager, hegn m.m. Holdbarhed op til 6 år. 
beskytter nyt og gammelt træværk mod vejrets påvirknin-
ger, trænger dybt ind i træet og hæmmer skimmelvækst. 
oliebaseret.
alle baser 4,5 liter 
eller alle farver 
5 liter
før 729,-

Frit valg

629,-
spar 100,-

gori træterrasse
Specialolie til træterrasser. Teflon® 
overfladebeskyttelse mod vand og 
snavs. Fremhæver træets struktur og 
åretegning. Hæmmer skimmel 
og belægninger 
alle farver 5 liter - før 699,-

Frit valg

599,-
spar 100,-
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vægmaling
til værelser, bryggers, 
køkken og alrum.
Halvmat. glans 10.
9 liter hvid 

KUN

499,-
dyrup væg ekstra dækkende 10
særligt velegnet til fx stue, køkken/alrum, gange og børneværelser. 
de hvide og lyse nuancer er mærket med eU’s miljøblomst. glans ca. 10.
9 liter tonet eller hvid - før 1099,- 

Frit valg

899,-
spar 200,-

jydske byggecenter

god til prisen
maling

gori vinduesmaling
til inden- og udendørs brug. 
teflon overfaldebeskyttelse mod vand 
og snavs. giver en flot overfalde. 
Hurtigtørrende.
base eller ral farver 
2,5 liter - før 589,

Frit valg

489,-
spar 100,- kom ind til 

DIN LOKALE 
FARVEHANDLER
Vi står klar med professionel rådgivning 

og gode idéer til dit næste projekt.
Vi toner din maling og træbeskyttelse

 i netop de farver som du ønsker...

dyrup væg mat & vaskbar 5
Velegnet i alle rum med behov for hyppig rengøring af vægge, dog ikke 
i vådzone. Malingen er dermed særligt velegnet til køkken/alrum, gange 
og børneværelser. glans ca. 5.
9 liter - før 1249,- 

KUN

899,-
spar 350,-

dekstrem træ & metal 50 vand
er velegnet til paneler, karme, vinduer, 
træmøbler og metal-overflader. 
ekstrem god dækkeevne, ekstrem slidstærk 
og vaskbar. Hurtig-tørrende og lugtsvag. 
Halvblank. glans 50.
2,25 liter tonet eller hvid

Frit valg

499,-
spar 150,-
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gammeldags heldækkende, olie-
baseret træbeskyttelse med linolie. 
god dækkraft og næsten drypfri 
kvalitet. Meget let at male med. 
særdeles velegnet til nyt træværk og 
træværk der tidligere er malet med 
oliebaseret træbeskyttelse. 
Velegnet til farveskift. 
Vælg mellem flere 
flotte og klassiske 
farver.
5 ltr.  - før 419,-

transparent 
træbeskyttelse
gammeldags transparent, 
oliebaseret træbeskyttelse 
med linolie. særligt velegnet 
til behandling af f.eks. hegn 
og træbeklædning. beskytter 
træet og gør det vandafvi-
sende. Understreger træets 
naturlige farver og struktur. 
Rækker 3-12 m²/ltr afhængig 
af træets sugeevne.
5 ltr.  - før 399,-

træolie 
- terrasseolie
 - god terrasseolie til træterras-
ser – alle træsorter. Terrasseolie 
er med til at beskytte træet mod 
vind og vejr og har indbygget 
UV-filter, der beskytter mod so-
lens nedbrydende effekt. tilfører 
fugt, der er med til at beskytte 
mod den revnedannelse, der kan 
opstå, som følge af udtørring. 
Understreger og forstærker 
træets naturlige farver og åreteg-
ning.  Vælg mellem flere flotte 
farver.
5 ltr. 
før 369,-

grundingsolie
oliebaseret grundingsolie med 
linoliealkyd, der beskytter træet 
i dybden. grundingsolie er med 
til at sikre en ensartet udfyldt og 
ensartet sugende bund, samt 
god vedhæftning, for den 
videre behandling med træbe-
skyttelse. grundolieret træ skal 
slutbehandles med et egnet 
træbeskyttelsesmiddel 
inden 14 dage.
2,5 ltr. 
før 199,95

SPaR 150,-

SPaR 140,-

SPaR 70,-

249,-

299,- 229,-

129,95

2 x 5 ltr.

549,-

heldækkende  træbeskyttelse

SPAR 289,-

massivtræs bordplader
ask, bøg, eg, fyr og valnød.
f.eks. fyr 27 mm - 61x200 cm. - pr. plade 399,-

geyser ergo
termostatbrusesæt
Hovedbruser Ø225mm
Håndbruser Ø 100 mm
krom. Før 1499,-

1099,-
SPaR 400,-

damixa space køkkenarmatur
med svingtud. 5 års garanti mod dryp. 
Va godkendt, krom. 
 349,-

damixa spare håndvask-armatur
med svingtud. 5 års garanti mod dryp. 
Va godkendt, krom  399,-gustavsberg posteventil 

med greb
400 mm med kontraventil.

349,-

purus line afløsrendesæt
800 mm, vandret udløb, Ø50 mm 
eller 900 mm, vandret udløb, Ø50 mm.

frit valg  1399,-
penselsæt med 2 pensler

39,95

penselsæt med 3 pensler

49,95

penselsæt med 2 pensler

39,95

flyttekasse
Længde: 556 mm. 
Højde: 369 mm. 
bredde: 370 mm. 
tykkelse: 4 mm
1 stk. 19,75 
3 stk. 49,95 

10 STK.

12995

28 mm - 61x300 cm

349,-

laminat bordplader

92 x 410 cm.

1499,-

prof laminat 
bordplader 28 mm

63,5x410 cm

899,-



1312 TilBudene gælder Fra den 4. SePTeMBer Til Og Med den 23. SePTeMBer 2017 - kOnTanT aFhenTeT TilBudene gælder Fra den 4. SePTeMBer Til Og Med den 23. SePTeMBer 2017 - kOnTanT aFhenTeT 13

Outlines Træ/Alu Energy vinduer 
med 3-lags glas og energimærke A 
er blevet endnu bedre. Derfor tjener 
du  investeringen i nye vinduer 
endnu hurtigere hjem. 

Kom ind i butikken og hør mere 
mulighederne!

 > Bedre isoleringsevne
 > Optimeret energi
løsning
 > Forbedret indeklima

Endnu bedre isoleringsevne 
i Outlines Træ/Alu Energy vinduer

ENERGI- 
OPTIMEREDE

TRÆ/ALU ENERGY 
VINDUER

NYHED!

excentersliber ros300a
kraftfuld 300 W motor. 125 mm slibesål. 
cyclonic dust box tM for maksimal støv-
opsamling. Variabel hastighed.
før 669,-

nu  499,-

spar 170,-

sunlux 1200 n trapeZ-plade
Plast. Fås i flere længder: 244, 310, 364 og 488 cm. F.eks. 109x244 cm. pr. plade

ståltagrende
alu-Zink

PR. METER

39,95

naturel

79,95
glasklar

139,95

skalflex 
støbebeton

25 kg.

59,95

skalflex 
opmurings-
mørtel
25 kg.

59,95

skalflex 
vandskurings-
mørtel
25 kg.

79,95

multiværktøj rmt200-s
Multiværktøj 200 W. sliber, skærer, saver/fræser træ, plast og metal.  
Hurtigt og nemt skift af tilbehør. Variabel hastighed 10.000-20.000 o/min. 
svingningsvinkel (venstre/højre) 3,0°. gummibelagt front der beskytter 
arbejdsområdet. GripZone – ergonomisk greb. Savklinge, segmentklinge 
og 6 stk. Slibepapir medfølger. 
taske medfølger. 

Vinkelsliber 950 W. kompakt med omsluttende gripZone-belægning på 
maskine og greb – for mindre vibrationer og behageligere greb. Skivedia-
meter 125 mm. 12.000 omdr./min. Justerbart støttegreb med 2 positioner. 
lynkobling for justering af beskyttelsesskærm. spindellås for hurtigt 
skiveskift. Værktøjsdepot i støttegreb. transportkuffert medfølger.  

nu  599,-

kap/geringssav ems 216l 
med slidefunktion
kap- og geringssav 1500 W. 
Udtrækkelig - slidefunktion. 
Med exactline laser. dobbeltsidet led-arbejdslys. 
TCT-hårdmetalklinge 216/30 mm (48 tænder). 
geringskapacitet H/V 50°. 
skærekapacitet 90°/90°: bredde 270 mm, 
højde 70 mm. omdrejningstal 5.000 omdr./min. 
ergonomisk d-håndtag med 
gripZone. Vægt 12 kg. 

nu  

1999,-

nu  

499,-

vinkelsliber 
rag950-s125

vejrsten
Med sjovt tekst. 30x30 cm

pr. stk. 249,00
bænk
i fiberbeton
bænken er støbt i 
fiberbeton og er 
vejrbestandig.
Længde 160 cm - 30 kg.

pr. stk. 

1599,00

granit kompassten
Med danmarks kort.
diameter 41,5 cm.
pr. stk. 499,00

granit skærver
Sort eller grå, 8-16 mm.

5 x 20 kg. poser  8995

500 kg. bigbag  389,-
1000 kg. kun

579,-

spar 150,-
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5” ludmalet fyr rustik
Meget pæn kvalitet med endenot
pr. kvm. 119,95

flamingo gulvisolering
150 x 900 x 1200 mm
pr. kvm. 69,95

TRÆlaSTeN TIlBYDeR:

lægter
38 x 57 mm. længder max. 300 cm.

pr. mtr. 5,95
grå cement 
42,5
25 kg. 

 29,95

gipsplader gds
13 mm. str. 90 x 240 cm.
13 mm. str. 120 x 240 cm.
afhentningstilbud pr. plade 39,95

trykimprægneret træ:
16 x 100 mm. hegnsbrædder
længder 180, 210, 240 cm
pr. mtr. 3,75
75 x 75 mm stolper
længder 180, 210, 240 cm
pr. mtr. 16,95
97 x 97 mm stolper
længder 180, 210, 240 cm
pr. mtr. 27,95
38 x 57 mm lægter
pr. mtr. 6,95

ludmalede skyggelister
pr. mtr. 9,95

45 x 95 mm reglar
pr. mtr. 14,95 
45 x 145 mm reglar
pr. mtr. 24,95
klinkebeklædning
25x125 mm
pr. mtr. 13,95

brunimprægneret  
terrassebrædder
28x145 mm. Rillet/glat
pr. mtr. 18,95

terrassebrædder
28 x 120 mm. begrænset længder.

pr. mtr. 10,95

reglar
45 x 95 mm. længder max. 300 cm.

pr. mtr. 10,95

klinkbeklædning
25x125 mm klink sort. 
grundet og topmalet.
Med fjer og not i prima kvalitet.
før 19,95

NU

14,95

PRIMA KVALITET

kronofix gulv
laminatgulv. samles med det 
geniale  click-system, helt uden 
brug af lim.  7 mm. tykkelse.  
Med 15 års garanti. 

før pr. kvm. 99,95

Pr. kvm.

74,95
spar 25,-

mammut laminatgulv
Med ekstra lang og brede planker.  Med lille fas på alle 4 sider og 
klik-system  for nem montering. Fås i flere varianter.  
Format: 1845x188x12mm. garanti: 30 år.
før 249,- pr. kvm. 199,-

SPAR 50,-

no noise  extreme  gulvunderlag
ekstra lyddæmpende.

Uden dampspærre  
pr. kvm. 39,95
Med dampspærre  
pr. kvm. 44,95

GARANTI 30 ÅR

euroloc parket
klikmontage. 
Fåes i eg eller ask hvid, matlak

før pr. kvm. 249,95

Frit valg

18995

spar 60,- pr. m2

lungo kork vinyl gulv
Med klik-system for nem montering. 
10,8 mm i tykkelsen. 
Format: 1800 x 220 mm. 
klasse: ac 5. 
1,58 m² pr. pakke. 

før pr. kvm. 399,95

nu kun 349,95

spar 50,-



16 Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl. Udsolgte og forsinkede varer kan forekomme. Produktion: Nybæk Grafisk, 26 25 82 50

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7.00-17.00 / Lørdag kl. 8.00-12.00
Øster Hjermvej 19 . 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 45 11 - et godt sted at handle!

Åbningstider: Mandag-fredag 7-17 - Lørdag 8-12

Grønfeld
Byggecenter A/S
Smedebakken 1 - Grønfeld - 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 36 54 42 - 86 36 55 00 - Fax 86 36 55 53
CVR 20132272 - E-mail: info@gronfeld-cement.dk

Åbningstider: Mandag - fredag 7.00 - 17.00 - Lørdag 8.00 - 12.00  www.gronfeld-cement.dk

sdr. haMMer 43 - nexø - tLF. 56 44 20 00 
Mandag - Fredag kL. 8 - 17 - Lørdag kL. 9 - 12

HOBBY-HUSET A/S 
STOHOLM BYGGECENTER  
Dornen 1 · 7850 Stoholm
Telefon 97 54 10 98 · stoholm@hobby-huset.dk

HOBBY-HUSET A/S

BESØG OS OGSÅ PÅ WWW.HOBBY-HUSET.DK

syrenvej 6, 9293 Kongerslev, Tlf. 98 33 14 22
ÅBNINGsTIDER: Hverdage 7-17 - Lørdag 9-12

HOBBY-HUSET A/S 
HØJSLEV BYGGECENTER  
Søbyvej 35 · 7840 Højslev
Telefon 97 53 51 13 · højslev@hobby-huset.dk

HOBBY-HUSET A/S

BESØG OS OGSÅ PÅ WWW.HOBBY-HUSET.DK

HOBBY-HUSET A/S 
GRUNDVAD BYGGECENTER 
Grundvadvej 13 · 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 15 55 · grundvad@hobby-huset.dk

BESØG OS OGSÅ PÅ WWW.HOBBY-HUSET.DK

noRDKYSTEnS TØMMERHAnDEL ApS
Udsholt Byvej 2, 3230 Græsted, tlf. 48 71 51 06

www.nordkystenstommerhandel.dk

jydske byggecentre

6 mm8 mm

jbc træpillen
hvis kvalitet betyder noget...

produktinformation: 
Palle 896 kg. Brændværdi: > 4539 kcal/kg.
Askeindhold: < 0,4%. Vandindhold: < 6,6%.
aske smeltepunkt:  1450 - 1500°c

1 palle 1899,-
SET PÅ TVSvensk kvalitet

Ved køb af 3 paller

1799,-
ring for levering

Ved køb af 6 paller

1699,-
ring for levering


