
Vårerbjudanden
April/14

Nyheter och

Vi har fyllt upp 
butiken med fräscha 

nyheter!

Välkomna in till vår 
nyrenoverade butik. 

VÅRERBJUDANDE!

4.995:-
Ordinarie pris 7.995:-

Gäller t.o.m. 31 April 2014

Victoria Lejontassbadkar
från Bra bad. Levereras med

kromade lejontassar och bottenventil.

152x71 eller 162x71 cm



Vi erbjuder ett fast 
kvadratmeterpris 
för material och 
montering. 

Vi gör gratis
hembesök och gör 
en bedömning om 
vad som behövs 
göras och vad det 
kostar hos just Er.

Vi säljer
toppkvalitativa 
produkter från de 
stora märkerna. Vi 
är också självklart 
GVK-auktoriserade

Vår duktiga
personal bistår med 
bra tips och råd när 
Ni behöver hjälp 
med val av material 
eller information.

Våra välutbildade 
golvläggare, platt-
sättare och snickare 
hjälper Er med 
renoveringen. Glöm 
inte ROT-avdraget.

Allt som oftast har 
vi det förädlade 
nöjet att presentera 
speciella och unika 
erbjudanden till 
superpriser!

Nybro Golv har 
ett mål - Ert mål! 

Hos oss på Nybro Golv ska Ni alltid kunna hitta lösningar 
på Era idéer med bra hjälp av vår duktiga personal och flera 
spännande erbjudanden.
 
Hos oss får du alltid proffsig hjälp med dina idéer och i vårt 
stora välsorterade sortiment av toppkvalitativa produkter 
hittar Ni ständigt spännande erbjudanden på golv, kakel, 
badrumsinredningar med mera att ta del av. 
Det finns hundratals färger och designer på både kakel & 
klinker, plast, textil och trägolv med mera.

Hos oss hittar Ni inte bara ett stort utbud av högklassiga 
produkter. Vi har också duktiga och välutbildade hantverkare 
som gärna hjälper Er med jobbet om Ni inte vill göra det
själva. Med gratis hembesök, offerter och professionella 
yrkesmän kan Ni vara säkra på ett fint resultat precis som Ni 
tänkt er. Vårt mål är Ert mål!

Välkomna till Nybro Golv!

Denna broschyr visar endast ett urval av alla våra produkter och leverantörer. Underarbeten och extraarbeten kan tillkomma 
i angivna “inlagt & klart-priser”. Priserna gäller t.o.m. datum enligt enskild annons med reservation för ändringar, tryckfel och 
slutförsäljning. Alla priser är inklusive moms.

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.

På plastmattor och i vissa fall trappor har vi alltid det populära 
“inlagt & klart-priset”. 

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!

Vi har renoverat hela vår kakelutställning med 
kakel och klinker från Konradssons Kakel.

VÅRERBJUDANDE!

10%
10% rabatt på ordinarie pris på de kakel 

och klinker som syns i våra nya miljöer.
Gäller t.o.m. 31 April 2014

Ny utställning!
Vi har i vår butik valt att göra en helrenovering på vår kakel och klinkerutställning. Vi har helt 
och hållet fyllt upp den med fräscha nyheter och populära favoriter från Konradssons Kakel. 
Vi visar hela Konradssons Kakels sortiment med hundratals kakel och klinkerplattor i ett stort,  
fräscht pannåställ.
Välkomna in och se vår nya utställning!
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Upp till 25% på produkter från Duschbyggarna

DUSCH- 
VÄGGAR

20%
20% Rabatt på alla duschväggar

Gäller t.o.m. 30 April 2014

TAKDUSCHAR

20%
20% Rabatt på alla takduschar

Gäller t.o.m. 30 April 2014

Välj mellan hela 260 olika färger på din nya handdukstork

HANDDUKS- 
TORKAR

20%
20% Rabatt på alla handdukstorkar

Gäller t.o.m. 30 April 2014

1675 Art Grey NYHET Matea Crema 1724 Cuba Grey

VÅRERBJUDANDE!

339:-/m2

Ordinarie pris 375:-/m2

Gäller t.o.m. 31 April 2014

Vinylgolv av 
högsta kvalitet

Gerflor Texline

Tack vare Gerflor Fiber-tekniken kan man 
lägga vinylgolvet direkt på alla typer 
av underlag utan större utjämning eller 
beredning av orginalgolvet. Läggningen är 
dessutom helt fri från lim! Vilket innebär att 
du slipper en extra utgift. Sedan är det ju 
miljövänligare också. 
Texline är ljuddämpande och fungerar 
utmärkt till golvvärme (Max 28°C).

tiden 
En gedigen badrumsmöbel tillverkad i mass-
iv ek. Finns med släta massiva fronter eller 
ramvariant med ek eller frostglasfyllning. 
Finns i färgerna oljad ek och svartbets. Tiden 
har mjuk- och självstängande lådor med 
kulexpansion och dämpning. Välj mellan ben 
eller vägghängd möbel. Tillhörande tvättfat 
i vitt porslin från Villeroy & Boch.

Vilan 
En populär serie som passar både små och 
stora familjer. Praktisk vägghängd i högblank 
vit, massiv oljad eller svartbetsad ek. Skåp och 
kommod med generösa förvaringsutrymmen. 
Välj bland flera olika tvättställ från Villeroy 
& Boch. Hel eller delad bassäng. Enkel eller 
dubbla tvättställsblandare. Kombinera enligt 
behov. Många tillval kan göras.

sekel 
Klassisk och romantisk känsla för badrum-
met. Tillverkad i massiv björk. Finns i svart 
eller cognac betsad björk eller i vitlackerat 
utförande. Praktiskt löstagbara socklar för 
att underlätta städning. Valfria knoppar, 
handtag och blandare i satin, krom och 
mässing. Handfat från Villeroy & Boch och 
Laufen gör SEKEL till en av våra mest sålda 
badrumsmöbler.

DuoBad designar, tillverkar och säljer exklusiva massiva badrumsmöbler. Möblerna kompletteras 
med porslin och blandare av hög kvalitet från Tyskland och Italien. DuoBad har dessutom exklusiva 
samarbeten med Alessi, Kosta Boda, Recor, Cristina Laufen och Villeroy & Boch.

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

 

made in sweden

VÅRERBJUDANDE!

20%
20% Rabatt på DuoBad inredningar

Gäller t.o.m. 30 April 2014

www.westerbergs.comVi reserverar oss för ev. tryckfel och slutförsäljning. Erbjudandet gäller t o m 24/4 2014 och går ej att kombineras med andra erbjudanden. 

Se hela kampanjen!

just nu
mind badkar

8.995:-
(10.995:-)

just nu
motion square 600

med spegel

8.495:-
(10.995:-)

motion square
högskåp

5.495:–
(6.995:-)

VÅRERBJUDANDE!
Mind badkar

8.995:-
Ordinarie pris 10.995:-

Gäller t.o.m. 31 April 2014

VÅRERBJUDANDE!
Motion Square 600 

med spegel.

8.495:-
Ordinarie pris 10.995:-

Gäller t.o.m. 31 April 2014
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www.macro.se www.macro.se

Bright

Badrumsserien Happie erbjuds i många olika varianter på möbler i såväl 
vackert trä som i målat utförande. Tvättställen finns i olika modeller. 
Dusch på bilden är populära Skagen Rund från Macro.

Med nya badrumsserien Bright från Ballingslöv får du en väldesignad 
möbel som passar i stort sett alla badrum. Serien finns i vitt med tre olika 
utföranden och med två vackra porslinställ att välja mellan. Bright går att 
kombinera i bredderna 60, 80 och 100 cm.

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 U

nya badrumsserien 
från Ballingslöv

den flexibla duschen

Happie

16/9 - 3/11

20%
på dusch & bad
från Macro & 

Ballingslöv
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NYHETER
Välkommen in till oss och se flera av 

de nya våtrumsmattorna från
Forbo och Tarkett.

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

15.995:-
Exkl. ev. underarbete
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Gäller så länge 
lagret räcker

Ek Lofoten
En riktigt prisvärd 1-stavsprodukt som 
är mattlackad och har mikrofasade 

kanter. Ek Lofoten har mycket kvist och 
är således en mycket livlig bräda.

Ek Verona
Ek Verona är en av våra mest populära 

produkter. Denna 2-stav är fri från 
knagg och finns i lack, matt och borstad 

ytbehandling.

Ek Weimar
Ek Weimar är en mattlackad planka

(1-stav) med lågmäld elegans. Golvet 
har måttliga färgvariationer och får

innehålla mindre kvistar. 

Äntligen ett utegolv som 
överträffar förväntan!

KÄNNS SÅ SKÖNT UNDER FÖTTERNA

Äntligen ett utegolv värd namnet. Vackert, vattentåligt 
och formstabilt. Du får också ett desigmässigt genom-
tänkt golv, där Du själv kan välja mönster genom att 
vända Ditt favoritmönster uppåt. 

Bamboodeck™ är UV-beständigt och helt underhålls-
fritt! Med naturlig träkänsla. Du får mer tid över. Bara 
att njuta. 

Bamboodeck™ passar utmärkt även till uterummet - det 
inglasade eller öppna. Var Du än väljer att installera det, 
förstärker och förskönar det rumskänslan. 

Bamboodeck™ finns i färgerna brunt eller grått. Ma-
terialet är träkomposit som inte spricker och tål att 
högtryckstvättas.
Enkel installation utan några specialverktyg gör att 
Du snabbt kan njuta av ett utegolv som öveträffar 
Din förväntan.

Äntligen ett utegolv
som överträffar förväntan!

KÄNNS SÅ SKÖNT UNDER FÖTTERNA

Äntligen ett utegolv värd namnet. Vackert, vattentåligt 
och formstabilt. Du får också ett desigmässigt genom-
tänkt golv, där Du själv kan välja mönster genom att 
vända Ditt favoritmönster uppåt. 

Bamboodeck™ är UV-beständigt och helt underhålls-
fritt! Med naturlig träkänsla. Du får mer tid över. Bara 
att njuta. 

Bamboodeck™ passar utmärkt även till uterummet - det 
inglasade eller öppna. Var Du än väljer att installera det, 
förstärker och förskönar det rumskänslan. 

Bamboodeck™ finns i färgerna brunt eller grått. Ma-
terialet är träkomposit som inte spricker och tål att 
högtryckstvättas.
Enkel installation utan några specialverktyg gör att 
Du snabbt kan njuta av ett utegolv som öveträffar 
Din förväntan.

Äntligen ett utegolv
som överträffar förväntan!

Bambodeck är UV-beständigt och helt underhållsfritt!
Med naturlig träkänsla. Du får mer tid över. Bara att njuta.
Bambodeck passar utmärkt även till uterummet- det inglasade eller öppna. 
Var du än väljer att installera det, förstärker och förskönar det rumkänslan. 
Materialet är träkomposit som inte spricker och tål att högtryckstvättas.
Enkel installation utan några specialverktyg gör att du snabbt kan njuta av ett 
utegolv som överträffar din förväntan.

VÅRERBJUDANDE!

400:-/m2

Ordinarie pris 450:-/m2

Gäller t.o.m. 31 April 2014

VÅRERBJUDANDE

595:-/m2

Ordinarie pris 660:-/m2

Gäller t.o.m. 31 April 2014

VÅRERBJUDANDE

475:-/m2

Ordinarie pris 515:-/m2

Gäller t.o.m. 31 April 2014

VÅRERBJUDANDE

fr.395:-/m2

Ordinarie pris fr. 450:-/m2

Gäller t.o.m. 31 April 2014

HELT OTROLIGT
VÅRERBJUDANDE

fr.100:-/m2

Ordinarie pris fr. 220:-/m2

Gäller t.o.m. 31 April 2014

Andrasorteringsträgolv
Vi har fyllt upp lagret med vårt populära 
utbud av andrasorteringsträgolv. Just nu 
finns ett flertal partier av olika sorters 
träslag i varierande volym. 
Både 1-stav, 2-stav och 3-stav.

Just nu priser från 100:-/m2 !

REA
Lagerutförsäljning

av hundratals kvadratmeter 

KAKEL & KLINKER

Upp till 90%
sänkta priser

Välkomna!
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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

www.pergo.com

Enastående design
- Ett annat sätt att beskriva Pergo Long Planks

Åter igen höjer vi ribban. Långa och tåliga golv med super-enkel 
installation tack vare vår patenterade PerfectFold™ teknik. 
Enastående design med den senaste präglingstekniken. 

Det finns vanliga laminatgolv - och så finns det Pergo. Originalet.

Pergo
Long Planks

Med över två meter långa  
golvplankor och strukturerad yta.

VÅRERBJUDANDE!

299:-/m2

Ordinarie pris 329-389:-/m2

Gäller t.o.m. 31 April 2014

Välkomna in till vår 
nyrenoverade butik 

och bläddra i vårt NYA 
ställ från Pergo.

Där hittar ni hela 
Pergos sortiment.
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