forårs
Påsketilbud
på Læsø

ZRA625CW
• Fritstående køleskab, hvid
• HxBxD: 125x55x61,2 cm
• Energiklasse A
• Rumindhold netto: 240 liter

Prisbaskere som du kan
hente på vores lager!

Specialpris

3.195,-

Opstilling og montering kan tilbydes
af professionel el-installatør

,Spar 800

ZWG6120P

ZCV662NW

• Vaskemaskine, frontbetjent
• 6 kg / 1200 o/min
• Energiklasse A+
• Restfugtighed: 53%
• Udskudt start funktion
• Mulighed for ekstra skyl

• Glaskeramisk komfur, hvid
• Ovnrum på 75 liter med
Clear’n Clean emalje
• Praktisk magasinskuffe
• Energiklasse A

Specialpris

Specialpris

3.395,-

3.295,-

00,-

,Spar 800

Spar 1.6

ZDF2010W
• Opvaskemaskine, hvid,
underbyg
• 51dB(A)
• Energiklasse A/A/A
• 5 programmer/3 temp.
• Program til halv fyldning

Gode priser
på mange andre hvidevarer!
Kom ind
og få en snak

Åben
torsdag-fredag-lørdag
kl. 10-14

Specialpris

3.195,-

00,-

Spar 1.8

chokerende
billigt!

ZVT64X
• Glaskeramisk kogesektion
med touchbetjening
• 60 cm, rustfri ramme
• Børnesikring og automatisk
sikkerhedsslukning
• Restvarmeindikator

Specialpris

2.695,-

00,Spar 4.1

Malerfirmaet
Per Jacobsen

Flügger Farver
Læsø
www.61719849.dk

Køkken & Bad
Læsø

Byrum Hovedgade 49 · 9940 Læsø

Tlf. 98 49 80 15 · Mobil 61 71 98 49

•
•
•
•
•
•

Åbningstider: Mandag - fredag 1400 - 1700 • Lørdag 1000 -1200
Eller ring og aftal på mobil 6171 9849. E-mail: per@61719849.dk

Malermester Per Jacobsen, Byrum Hovedgade 49, 9940 Læsø, Tlf. 9849 8015

Nybygninger, Facader, Gavle
Lejligheder, Kontorer, Butikker
Gulve, Lofter, Vægge, Døre
Vinduer, Fodpaneler, Gerigter
Spartling af gipsvægge/lofter
Opfriskning af sommerhuse

Vi forhandler gulvtæpper & vinyler, Vi kommer gerne og opmåler og lægger på.
Vi forhandler klinker & fliser til bad, køkken mv. Der er en lille udstilling i butikken.
Vi forhandler Aubo Byg-selv-køkken, bad, bryggers & garderobe.
Der er udstilling i butikken. Se mere på: www.aubobygselv.dk
Vi forhandler trægulve til stue, værelser mv. Der er en lille udstilling butikken.
Farvescanner - vi finder den helt rigtige farve, du søger !
Vi forhandler hvidevarer. Zanussi, Electrolux m.fl.

Vi kommer gerne
ud og rådgiver om
igangsætning af
www.flugger.dk
malerarbejde
Maling er ikke bare maling. Jeg sælger kun de produkter som jeg selv kan stå inde
i dit hjem
for og som giver de bedste resultater. Men det er ikke den eneste grund til at handle
hos mig. Vejledning og gode råd er nemlig gratis - og dem har jeg altid masser af.
Vi kommer gerne og opmåler og kommer med gode ideer !

Flügger Farver

Jeg udfører alt
indenfor malerfaget:

Vi bringer gerne
maling ud på hele
Læsø, uden gebyr.

