
Nya golv?
Mars/15

Nytt badrum?

Vi gör ett kostnadsfritt hem-
besök och gör en bedömning 
om vad som behövs göras och 

vad det kostar hos just Er.



Gratis hembesök
inklusive goda tips & råd
Är Ni osäkra på konstruktionen hemma hos Er och hur man ska 
göra i just Er renovering? Inga problem! Vi åker hem till Er
(i närområdet) på gratis hembesök där vi mäter upp utrymmet 
och noggrant ser över vad som behövs göras. Efter det får ni en 
offert på jobbet i sin helhet.

Vi kan hjälpa er att sy ihop en totallösning med el och vvs 
firmor. Obs: Separata offerter/fakturor.

Vi lämnar alltid garanti på både material och på utfört arbete. 
Ring eller maila oss, om Ni vill boka tid för ett hembesök eller 
veta mera. Eller förära oss med Ert besök i vår stora butik!

Gerflor 
Texline

20%
20% rabatt på ALLA Texline 

Gäller t.o.m 30 april 2015

Vinylgolv
av högsta
kvalitet

Miljövänlig
Ljuddämpande
Kan läggas på de flesta underlag

Läggning helt fri från lim
Fungerar utmärkt med golvvärme

Konradssons 
Kakel

20%
20% rabatt på Konradssons Kakel 

Gäller t.o.m 30 april 2015
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Kährs 
Ek Consenza

439:-/m2

Ordinarie pris 495:-/m2 
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Kährs 
Ek Hilo

429:-/m2

Ordinarie pris 495:-/m2 
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Kährs 
Ek Erve

239:-/m2

Ordinarie pris 310:-/m2 
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Kährs 
Ek Verona

fr.395:-/m2

Ordinarie pris fr.495:-/m2 
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Ståtlig, vit ekplanka av den rustika 
sorten. Endast begränsad lagertillgång.

Ek Consenza är en charmig, mattlackad Ek 1-stav med stora 
färgvariationer, kvistar och ådringar. 

Ek Verona - En klassisk storsäljare. Finns 

i lack, mattlack, borstad eller oljad.

Otroligt prisvärt golv!  
13 mm 3-stav.

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

HERRGÅRDSEK

Pergo Svalbard. Långa, breda plankor som ger värme och karaktär åt rummet. Fasade kanter runt om makerar plan-
kans imponerande bredd och längd. Svalbard är hela 2200x220x14 mm och finns i flera färger och ytbehandlingar.

Pergos laminatgolv är golv som står emot slitage och ändå ser fräscha ut, år efter år. Vi erbjuder nu alla Pergos ALLA 
laminatgolv i living Expression till 15% rabatterade priser! 

Pergo 
Ek Svalbard

495:-/m2

Ordinarie pris fr.595:-/m2 
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Pergo 
Laminat

15%
15% rabatt på ALLA laminatgolv 
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4 5



Skagen U kan placeras steglöst 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. Badrumsmöbel Compact, Ballingslöv.

• 3 eller 6 st avtagbara trådhyllor 
i krom

• Upphängningskrokar under 
trådhyllorna

• Frostad dörr i vitt
• Kompletterande förvarings-

utrymme
• Vändbar för vänster- eller 

högerplacering
• Lake passar även till badkar
• Kan placeras fritt i ett hörn

Kampanjpris 
Skagen Rack Ocean 

1.495:- 

(Ordinarie pris 1.985:-)

Nu finns fler badrumsluckor i serien Bright! Du kan välja en badrumslucka utan 
handtag med integrerat grepp, en badrumslucka med grepplist eller en helt slät 
badrumslucka till vår badrumsserie Bright. På den släta luckan kan du fästa knopp 
eller handtag. Välj mellan två vackra porslinstvättställ. Bright går att kombinera i 
bredderna 60, 80 och 100 cm.

Skagen Rund är en älskad klassiker 
som passar i de flesta badrum. 
Med en mängd valmöjligheter på 
glas, profiler och storlekar gör du 
din dusch personlig. Vi lämnar 
alltid 20 års garanti på alla våra 
duschar vilket är en trygghet för 
dig som kund. 

Duschen har en profil som tillsam-
mans med det integrerade gång-
järnet skapar en stilren design. 
Dörrarna har lyftfunktion och kan 
vikas både inåt eller utåt. 

Skagen Rund har många kombi-
nationsmöjligheter och ger dig en 
flexibel duschlösning som passar 
perfekt i ditt badrum.

Bright Look grå Bright Slät gråBright Strict grå Bright Slät svart ek

Bright Strict svart ekBright Look vit Bright Slät vitBright Strict vit
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rabatt på Macro duschsortiment 
& Ballingslöv badrumsmöbler 

20%

rabatt på Macro duschsortiment 
& Ballingslöv badrumsmöbler 

20%

Smarta duschhyllor!
Skagen Rack Ocean & Lake finns 
med frostad vit dörr. Ocean har gott 
om förvaringsplats för den stora 
familjen.

Badrumsserien Happie erbjuder många olika utföranden på 
möbler i såväl vackert trä som i målat alternativ. Tvättställen 
finns i olika modeller. Dusch på bilden är snygga Skagen 
Saloon från Macro.
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Supererbjudande från Duschbyggarna

Corny Eco duschvägg (klarglas) och Rondo 200 inkl. termostat. 

Paketerbjudande

7.995:-/kit
Ordinarie pris 11.995:-/kit 
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Smidiga tillbehör!

20% på hela sortimentet!

Victoria Lejontassbadkar
från Bra bad. Levereras med

kromade lejontassar och bottenventil.

152x71 eller 162x71 cm

Victoria 
Lejontassbadkar

4.995:-
Ordinarie pris 7.995:-/m2 
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Duschbyggarna

20%
20% rabatt på Duschbyggarna 
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Conry Eco 90x90, klarglas 
Ordinare pris 4.995:-

Duschpaket Rondo 200 & Termostat 
Ordinare pris 7.990:-

KAM
PANJ

Köp 2 produkter*
ur vårt sortiment och du får

40% rabatt
på produkten med lägst pris

* Erbjudandet gäller vid köp av minst en duschvägg. Kan inte kombineras med andra erbjudanden och gäller endast ordinarie priser.
Gäller hos våra samarbetspartners 1/3 – 30/4 2015.

VÄLJ DIN EGEN FÄRG På många av Duschbyggarnas modeller kan 
du nu matcha duschväggens profilfärg med 
färgerna i ditt badrum! Välj mellan 191 olika 
RAL-färger.

DuoBad®

Få en Laufen WC-stol (värde 3.500:-) på köpet vid köp av Vilan 80, Sekel 75  eller större.

PÅ KÖPET

Laufen 
WC-stol

Värde 3.500:- 
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NYHET!
Nyhet i butiken!      

ART

Möbelserien ART är en av 
Svenska Badrumsinrednin-
gars stora nyheter. ART har 
en modern skandinavisk stil 
med praktiska funktioner 
och läckra detaljer.

Serien finns i ek och silver-
grått utförande och i flera 
storlekar.

Välkomna in till oss så 
berättar vi mer!ART NV-60 EK ART NV-45 Silvergrå

Paketpris

fr.5.995:-
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Varför välja plast?
• Säkert & Tryggt

• Lägst Materialkostnad
• Lägst Installationskostnad

• Kort Installationstid
• Designmöjligheter

• Komfort

Uppsatt & Klart
räknat på 4m2 golv & 18m2 vägg

16.995:-
Exkl. ev. underarbete

Vi gör ett kostnadsfritt hem-
besök och gör en bedömning 
om vad som behövs göras och 

vad det kostar hos just Er.
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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

Välkomna till oss!FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK!

• Nyheter • Erbjudanden • Tävlingar

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.

Bergo Golvplattor

Bergo 
Plattor

20%
20% Rabatt på Bergoplattor 
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Duri lister

Duri
Lister

10%
10% Rabatt på ALLA Durilister 
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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.

Duri
Entrémattor

10%
10% på ALLA Duri entrémattor 
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