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Bara 5 minuter 
från Tappström

DEMODAG 
lördagen 

13/10
 Lördag & Söndag
13-14 OKTOBER

     
FANTASTISKA PRISER! Gäller endast lördag 13/10 & söndag 14/10! l Lör 9-14 l Sön 10-14 l Leverantörerna har DEMODAG lördag 13/10!

Passa på att ta hjälp av vår tjänst 
”LEVERERAT, MONTERAT & KLART” 
där vi monterar fönster, dörrar, garageportar, 
Elfa och Lumi skjutdörrar och inredningar. 

WC-sits Sign 395:-
Vit, mjukstängande.  Ord. 1285:-
Begränsat antal. Billigast i Sverige?

20  % 
minst på övriga 

sortimentet

25  % 
Special Collection 

 Luna & Zaro

20  % 
på glasräcken

30  % 

En Trappa upp!

35  % 
Gäller ej 

lagervaror

35  % 
på hela 

sortimentet

Stylingborste 599:-
Begränsat antal. Ord. 999:-

Styling

PHC9948
Färg: svart, Rosegold

Locktång

PHC9948

Med den nya multi-stylern, Volyme & Style,

kan du skapa olika looks med ett och

samma stylingverktyg på nolltid.

● Med denna unika multi-styler kan du välja look efter humör.

Volym, snygga definerade toppar, rakt eller livfullt hår med

former?

● Värmeelement med keramisk titanium beläggning gör styligen

extra skonsam och ger håret extra glans

● Jonisering: Antistatisk effekt, håret blir lättkammat, mjukt och

får mer lyster

● En jämn värmefördelning som ger ett bättre stylingresultat

● Extra lång värmetålig och stark gummisladd (3 m)

Tekniska data

Emballagemått (H x B x D) (mm) : 
 70 x 160 x 390

Dimensions of the master case (mm) : 
 165 x 345 x 400

Pallmått i cm (H x B xD) : 
 215 x 80 x 120

Antal per förpackningsenhet : 

 4

Antal per pall : 

 288

Units per layer : 

 24

Nettovikt (kg) : 

 0,6

Bruttovikt (kg) : 

 0,7

Anslutningseffekt (W) : 

 88

Spänning (V) : 

 220-240

Frekvens (Hz) : 

 50/60

Anslutningskabelns längd (cm) : 
 300,0

Elkontakt : 
 Euro-kont. utan jord till 2,5A

Säkerhetsmärkning : 

 CE, VDE

'!2E20AC-jeajdj!
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Stavmixer 299:-
Begränsat antal. Ord. 549:-

20  % 
på övriga 

sortimentet

MILKY WHITE 
                             

    295:-  per kvm                 

                                      Gäller bara under helgen
     

35  % 
på SP-fönster 

och Traryd

35  % 
på hela 

sortimentet

Innerdörr 
Stable 

895:-
Ord. lagerpris 1245:- 

Med massiv 
ljudisolerande kärna

Billigast i Sverige?

25  % 
på beställnings-

varor

30  % 
på lagervaror

10  % 
Velux Active

VELUX INTEGRA® 
Föreställ dig att dina takfönster 
automatiskt släpper in frisk luft 
när du behöver det. Dina solskydd 
dras automatiskt ned en varm 
eftermiddag så att värmen hålls 
på en behaglig nivå. När du går 
ut kan du stänga alla dina tak-
fönster med en enda knapptryck-
ning. Detta och mycket mer är 
möjligt med VELUX INTEGRA®!

40  % 
vid köp över 100.000 kr

35  % 
vid köp upp till 100.000 kr

32  % 
vid köp upp till 75.000 kr

30  % 
vid köp upp till 50.000 kr

25% 
vid köp upp till 25.000 kr

Specialanpassade  
dusch-

lösningar

Robotdammsugare
Scout Rx 1 

3995:-
Ord. 6465:-
Begränsat antal

Billigast i Sverige?

Dammsugare 
C2 Complete 

1795:-
Ord. 3995:-
Begränsat antal

Billigast i Sverige?

Ek 3-stav, 
13 mm, 
omslipningsbar

 


