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NÄSTA NUMMER VECKA 47
BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

www.media-konsult.com • För annonsbokning: Tel. 031-748 07 10, info@media-konsult.com

SKA NI SÄLJA?
RING OSS!

0300-25000
Välj mäklare som du väljer ditt hem!
Personliga visningar
- bra för säljare, bra för köpare.

www.gunillah.se
VALLDA SÄTERI
Tel: 0300-25 000 • Mobil: 0708-25 57 10
E-post: gunilla@gunillah.se

www.gunillah.se

Keddy K900

Var redo för kylan!
A+

CONTURA 556 T STYLE
FRÅN

18 900 kr*

Delbet. fr. 873 kr/mån*

CONTURA 556 T STYLE
FRÅN

18 900 kr*

Delbet. fr. 873 kr/mån*

Vi sättEr ljus och
VärmE på VardagEn

spara

6000
Utförsäljning av demokamin
spara upp
till

Vi sättEr ljus och
VärmE på VardagEn
A+

Utförsäljning av

vid sa
6000 kr*kö
demokaminer

15-50%
15-50%
A+

Gör dig själv och miljön en tjänst och skaffa
dig en
vid samtidigt
18 900 kr*
köp av
ny effektiv kamin/eldstad till kylan kommer.

prem
Vi hjälper dig med allt från att byta ut den gamla till att installera nytt.
premodul
skor
CONTURA 556 T STYLE

FRÅN

Delbet. fr. 873 kr/mån*

CONTURA 556 T STYLE

RABATT
RABATT
FRÅN

18 900 kr*

Delbet. fr. 873 kr/mån*

spara upp till
skorsten
FROM 15/11 HAR
VI
NY
ADRESS!
6000 kr*
spara upp till

KABELGATAN 9,
434
KUNGSBACKA
samtidigt
6000
kr*vid37
köp av

vid samtidigt
Kaminer från Scanspis,
Contura, Keddy, Jötul, Nordpeis och Termatech.

premodul
Kaminer från Scanspis, Contura, Keddy,
Jötul, Nordpeis och Termatech.
köp av

VÄLKOMMEN IN I VÄRMENpremodul
HOS OSSskorsten
PÅ ELDABUTIKEN KUNGSBACKA!

Vi har Sveriges bredaste sortiment från alla
ledande leverantörer av eldstäder, skorstenar och tillbehör.
skorsten
Eldabutiken Kungsbacka Borgåsvägen 12 | tel 0300-38501
Eldabutiken Varberg Äckregårdsvägen 2 | tel 0340-15140

w.eldabutiken.se
ww.eldabutiken.se
Aktuella öppettider hittar du på vår webb:

www.eldabutiken.se
www.eldabutiken.se

En värld för lek, glädje,
barnkalas & fika
Nyhet!

Köp ett lekpass med
5 entrébiljetter och få

15%
RABATT

ÖPPET ALLA DAGAR 10-19

www.hajenslekland.se

Kungsparksvägen 52, Hede Fashion Outlet • Tel. 070-217 51 00 • hajenslekland@gmail.com

Sälj din bil!
Sälj din bil tryggt
och säkert till din
lokala bilhandlare
Vi köper in privata och
företagsleasade bilar
Välkommen

Henrik och Magnus
ÖPPETTIDER: VARDAGAR 11.00-18.00 • LÖRDAG 11.00-14.00 • SÖNDAG STÄNGT
Energigatan 13, 434 37 Kungsbacka
Telefon: 0300-61500 • E-post: info@conceptbil.se
www.conceptbil.se

Vi utför service av
alla typer av
kassaskåp!

Din expert på kassaskåp
Trögt att öppna
ert kassaskåp?

Kassaskåp som
gått i baklås

Byt nyckellåset
till ett elkodlås

Blir ert kassaskåp svårare och svårare att
låsa upp? Då är det dags för service!

Om oturen är framme och ert kassaskåp
har gått i baklås är vi snabbt på plats!

Vi besöker er för service av alla typer av
kassaskåp. Med rätt underhåll förlänger
ni livslängden på kassaskåpslåset och
minimerar risken för baklås.

Vi har arbetat med akutservice på värde
förvaringsenheter under lång tid. Vi utför
även nyckel och kodbyten samt trans
port och fastbultning av kassaskåp.

Är ni många personer som delar på
samma kassaskåp lönar det sig att
byta nyckellåset till ett elkodlås. Då
öppnar ni skåpet med kod istället för
med varsin nyckel. (Eller i värsta fall
– att alla delar på samma nyckel som
ligger gömd i närheten...)
Elkodlås har många finesser, så som
personliga koder, loggfuktioner och
tidlås. Och det är lätt att byta kod med
några knapptryckningar!

Lång erfarenhet – alla fabrikat – fasta priser
Välkommen att kontakta våra kassaskåpsexperter!
Butik med försäljning av nya och begagnade kassaskåp:
August Barks Gata 2, 031-68 26 10
Jour dygnet runt 031-80 24 80

LÅS

•

PASSERSYSTEM

•

KAMERAÖVERVAKNING

•

DÖRRAUTOMATIK

•

LARM

