Trägolv
LM Flooring

329

fr.

NYHET

:-/m2

Gäller så länge lagret räcker

1-stav
30 års

Garanti

Trägolvsnyheter
och mycket mer
Oktober/14

Kvalitetsprodukter med
förmånlig garanti
Vi har under åren blivit många erfarenheter rikare och anpassat vårt sortiment till vad som verkligen är kvalitetsprodukter
och till bra priser och stort kunnande.
Hos oss hittar Ni de ledande tillverkarna av Trägolv, kakel &
klinker, badrumsmöbler, dusch & badkar, laminat, plastmattor
och våtrumsmattor.

Kährs
Ek Erve

239

Kährs
Ek Lecco

:-/m2

Ordinarie pris 320:-/m
Gäller t.o.m 31 december 2014
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289

:-/m2

Ordinarie pris 320:-/m2
Gäller t.o.m 31 december 2014

Speciellt i vår butik hittar Ni Sveriges största utställning av
trägolv från världsledande Kährs. Vi har sedan 1975 haft ett
samarbete med Kährs som snabbt blev vår största leverantör.
Vi erbjuder hela Kährs sortiment och extremt djupt kunnande.
Bland kakel och klinker förutom fullsortiment från Konradssons Kakel har vi även egenimport från två av världen största
tillverkare i branschen – Italienska Supergres och franska Novoceram. I och med vår egen import kan vi erbjuda kakel och
klinkerplattor av absolut toppkvalitet till bra priser.
Välkomna!

Kährs
Ask Vaila

Välkomna in till oss på Nybro Golv och vår stora utställning med Konradssons Kakel!

299

:-/m2

Ordinarie pris 330:-/m
Gäller så länge lagret räcker
2

Kährs
Nouveau Snow

699

:-/m2

Ordinarie pris 750:-/m2
Gäller så länge lagret räcker

Hela
Sortimentet

20%

20% rabatt på hela sortimentet
Gäller t.o.m. 31 December

2

Höstkampanj
Innehåller förutom ovanstående golv även:
Ask Alabaster (399:-/m2), Ask Kalmar Lack (399:-/m2), Ek Ardenne Lack &
Mattlack (249:-/m2), Ek Country White (399:-/m2) och Ek Lofoten (399:-/m2).
Erbjudanderna gäller så länge lagret räcker.
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Pergo
Svalbard

Pergo
Laminat

495

15%

:-/m2

Ordinarie pris 829:-/m2
Gäller t.o.m 31 december 2014

15% Rabatt på ALLA Laminatgolv
Gäller t.o.m 31 december 2014

H ER RG Å R DS EK

Pergo
Svalbard
En olycka
händer så lätt
rquet
wood pa
Nyhet!

FLOORS
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Pergo Svalbard. Långa, breda plankor som ger värme och karaktär åt rummet. Slitskiktet
Men ett Pergo-golv pallar för det mesta. Tappade kastruller, höga klackar eller andra överraskningar?
består
av ett helt träskikt som framhäver den naturliga skönheten i materialet. Fasade kanter
Lugn. Ända sedan vi uppfann laminatgolvet har vi varit specialister på vackra, hållbara golv. Golv som står
runt
om
makrerar plankans imponerande bredd och längd. Pergos trägolvsserie Svalbard är
emot slitage och ändå ser fräscha ut, år efter år. Våra nya trä- och vinylgolv är inga undantag. Två olika
hela
2200
x 220 x 14 mm och finns i flera färger och ytbehandlingar. Vill du veta mer?
typer av golv, som båda bidrar med sin egen karaktär och personlighet. Lika pålitliga, tåliga och enkla att
Besök
oss
på
Nybro Golv. Välkomna!
lägga som du kan förvänta dig av ett golv från Pergo. Vill du veta mer? Gå in på pergo.com

H ER RG Å R DS EK

En
händer så
så lätt
lätt
En olycka
olycka händer

Men ett Pergo-golv pallar för det mesta. Tappade kastruller, höga klackar eller andra
Men ett Pergo-golv pallar för det mesta. Tappade kastruller, höga klackar eller andra överraskningar?
överraskningar?
Lugn. Ända sedan vi uppfann laminatgolvet har vi varit speciallister på vackra,
Lugn. Ända sedan vi uppfann laminatgolvet har vi varit specialister på vackra, hållbara golv. Golv som står
hållbara
golv.
Golv
som står emot slitage och ändå ser fräscha ut, år efter år. Våra nya trä- och
emot slitage och ändå ser fräscha ut, år efter år. Våra nya trä- och vinylgolv är inga undantag. Två olika
vinylgolv
är
inga
undantag.
Två olika
typer
av golv,
som båda bidrar
med sin
egen
typer av golv, som båda bidrar med
sin egen
karaktär
och personlighet.
Lika pålitliga,
tåliga
och karaktär
enkla att
och
personlighet.
Lika
pålitliga,
tåliga
och
enkla
att
lägga
som
du
kan
förvänta
dig
lägga som du kan förvänta dig av ett golv från Pergo. Vill du veta mer? Gå in på pergo.com av ett golv
från Pergo. Vill du veta mer? Besök oss på Nybro Golv. Välkomna!

L LIFE
FOR REA
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Nu finns Rack duschhylla
i ny färg och kort modell

Bright

nya badrumsserien
frånNyhet
Ballingslöv Nyhet

Nyhet
Skagen Rack Ocean finns med frostad vit
eller grå dörr. Ocean har gott om förvaringsplats
för den stora familjen.
•
•
•
•
•
•

6 st avtagbara trådhyllor i krom
Upphängningskrokar under trådhyllorna
Frostad dörr i vitt eller grått
Kompletterande förvaringsutrymme
Vändbar för vänster- eller högerplacering
Kan placeras fritt i ett hörn

Skagen Rack Lake finns med frostad vit eller
grå dörr. Lake har gott om förvaringsplats.

20%

Skagen U

på dusch
möbler från
16/9 -&3/11
Macro & Ballingslöv

den flexibla duschen

Pris Rack Ocean 1.495:(Ordinarie 1.985:-)

•
•
•
•
•
•
•

3 st avtagbara trådhyllor i krom
Upphängningskrokar under trådhyllorna
Frostad dörr i vitt eller grått
Passar även till badkar
Kompletterande förvaringsutrymme
Vändbar för vänster- eller högerplacering
Kan placeras fritt i ett hörn

Pris Rack Lake 1.195:(Ordinarie 1.485:-)

Skagen U kan placeras asymmetriskt i en hörna vid ett fönster. Placerad
mitt på en vägg ger den ett lyxigt intryck. Skagen U kan även användas
som hörndusch. Finns i två storlekar. Kan kombineras med Skagen Rak,
Skagen Rund och Skagen J.

Skagen Rund

En älskad klassiker
www.macro.se
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Compact

God design
för mindre badrum

Bright badrumsserie
ger ljus i badrummet
7

Uppsatt & Klart

16.995:räknat på 4m2 golv & 18m2 vägg

Exkl. ev. underarbete

Varför välja plast?
• Säkert & Tryggt
• Lägst Materialkostnad
• Lägst Installationskostnad
• Kort Installationstid
• Designmöjligheter
• Komfort

8
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Mix & Match
Tre färger och tre tvättställ.
Kombinera dessutom fronter och frontramar så får du
324 alternativ för att skapa din möbel efter eget tycke och smak.
I serien VILAN finns kommoder i fyra storlekar (55, 80, 100 &130)
som kompletteras med spegelskåp, halvhögskåp & högskåp mm.
Handfat från Villeroy & Boch.
Läs mer om vårt VILAN sortiment på vår hemsida
www.duobad.com

Hitta ditt närmaste köpställe på www.duobad.com eller ring 0481-50000.

Forma dina mattor precis som du vill
med EGEs täta och välsydda serie
Soft Dreams. Finns i flera färger!

EGE
Soft Dreams

EGE
Epoca Classic

20% rabatt på serie Soft Dreams
Gäller t.o.m. 31 December

20% rabatt på serie Epoca Classic
Gäller t.o.m. 31 December

20%

20%

EGE Epoca Classic - En
odödlig klassiker. Perfekt för
trappa, sovrum eller dylikt.
Höstkampanj
Mjukt, varmt, tyst och det nya nya.
Med textil på golvet skapar man lätt en ny nivå av modern
komfort och trivsel. Golvabias högkvalitativa textilmattor
passar i de flesta utrymmen och är väldigt slitstarka och och
lätta att hålla efter. Just nu erbjuder vi 20% rabatt på hela
Golvabias sortiment av textila golv.
Välkomna in till oss på Nybro Golv. Vi hjälper er gärna att
hitta den perfekta textilmattan till just er.

Hela
Sortimentet

20%

20% rabatt på hela sortimentet
Gäller t.o.m. 30 November

vill!
Forma hur du
10
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FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK!

• Nyheter • Erbjudanden • Tävlingar

Välkomna till oss!

Nybro Golv
Södra Industrigatan 11, 382 34 Nybro
Telefon 0481-17580 • Fax 0481-17753
Mail: info@nybrogolv.se • Hemsida: www.nybrogolv.se • Facebook: Nybro Golv AB
Öppettider: Måndag-Fredag 09-18, Lördag 09-13

Duri Entrémattor
Duri har ett brett sortiment av entrémattor av hög kvalitet för
att passa vid alla tillfällen. Allt från Duri Finnturf, en robust
skrapmatta som ser till att smutsen hamnar på utsidan av entrén
till kombimattor och högabsorberande torkmattor.

Bergo Golvplattor
Bergoplattan är en golvplatta i formsprutad UV-stabiliserad
polypropylenplast som lämpar sig för en lång rad olika
användningsområden.
Plattorna finns i flera olika färger och utföranden och passar
både för inomhus- och utomhusmiljöer.
Plastplattorna slås enkelt ihop med en gummiklubba eller
liknande. Det behövs varken specialverktyg, lim eller skruv.
Golvet tål både kyla och värme och passar därför såväl ute
som inne.

Duri
Entrémattor

10%

Bergo
Plattor

20%

20% Rabatt på Bergoplattor
Gäller t.o.m 31 december 2014

10% på ALLA Duri entrémattor
Gäller t.o.m 31 december 2014

Duri lister
Duri
Lister

10%

10% Rabatt på ALLA Durilister
Gäller t.o.m 31 december 2014
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