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Snöskyffel 339:-

Jag hoppas att denna duger
Det är något lyxigt som suger

Tussar som flyger och stör
Försvinner i silvergrått rör

 Miele dammsugare 1990:-
                          Complete C2
          

Blå, blå, blå är denna        styrkegrejVill du inte ha den,      ge den till mej

Virvlar i kannan 

      som mixar allt

Innehållet avnjutes

     gärna kallt

Bosch Smoothie-mixer 579:-
MMBM401W

Liten och nätt och vinkelbar

Gör arbetet lätt för mor och far

Och om du velar, 

den har massor av delar

Tappar du en har du många kvar

Makita skruvdragare 449:-F001DW 7,8V

Makita skruvdragare 1199:-
10,8V

Nu är det jul igen!
Julgransfot 119:-
Art.nr 611615

Julgran 1299:- 
Utomhus med 260 LED-ljuskällor. 
Höjd 210 cm. Art.nr 609-01

Brandsläckare 
549:-

Brandfilt 
1,2x1,8 m 218:-

Att svepa en filt runt någon  man har kär

brukar innebära värme,   men inte nu tyvärr

Eller inte tyvärr, mina rim de har driv

Med denna så kan jag rädda ditt liv

Ibland man ställer sig frågan

om intresse kan tända lågan

men om lågan blir vresig brand

passar denna som handsken  på hand

En del har rätt, andra har fel

Här kommer lite värme,  drivet av el

Brikettgrill 
Nu 2639:-
Art nr. 14615504. Ord. 3299 kr 

Gasolgrill 
Nu 10399:- 
Art nr. 62030184. Ord. 12999 kr

Weber 
20 %

 

Element Konvektor 199:-

Gasol: Faluröd med massa lågor, 

känn hur doften skapar vågor, 

av njutning, av välbehag. 
Så denna är nu din, denna julaftons dag

Brikett: Att behaga, 
att laga ett djur som tagits till daga, 

eller kanske nåt grönt, 
den värmer så skönt.

Det du stoppar i dennablir så strimlat och braav en urkraft så mäktigDet är mat vi vill ha!

Bosch High 
speed blender 
MMBH6P6B                                              

2879:-
Kampanjen varar till 30/12 -2017


