sættilbud

- mere for pengene...

Sættilbud

15.995

Kvalitet for alle
pengene kendetegner
Jydepejsens produkter.
Nu kan du få endnu mere
kvalitet for pengene ved
køb af denne ”pakke”.

Mido stål

3,5 m Skorstenssæt*
Gulvplade – glas/hjørne eller væg

Normalpris inkl. moms .......... 12.495,Normalpris inkl. moms ............ 8.995,Normalpris inkl. moms ................ 995,-

I alt: ............................................................................................................................................ 22.485,Spar: ..................................................................................................................................
*Gælder standard pakke fra Jydepejsen.

6.490,-

15.995

Salg og rådgivning:
N
 ordjysk Brændeovnsmontage
sættilbud
v/Michael Bredal Mølgaard
Skalhuse 31 · 9240 Nibe · Tlf. 20 68 42 33

Professionel lokal
opmåling og montering:	
v/Lars Thuren Jensen
v/Lars
Jensen
Søndergårdsvej
12 Thuren
· 9940 Læsø
Tlf. 20 13 40 33Søndergårdsvej 12
9940 Læsø Tømreropgaver Belægningsarbejde Alt arbejde med minilæsser
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PILLEOVN

Nordjysk Brændeovnsmontage har altid
et godt tilbud på en skræddersyet løsning
tilpasset netop dit behov.
Vi er stolte over at kunne levere en seriøs
og faglig rådgivning, så du kan trygt
kontakte os til en uforpligtende snak.
Vores lokale montør Lars Thuren Jensen
opmåler dit rum, hvor ovnen skal stå
samt besigtiger skorstensmuligheder med
videre.

Kort sagt – når du vælger en løsning
leveret og opstillet af Nordjysk
Brændeovnsmontage, kan du være sikker
på at kunne læne dig tilbage og nyde
den hyggelige atmosfære, som din nye
brændeovn leverer.
Lige nu kan du få et rigtig godt tilbud
på dejlige brænde- og pilleovne, der
kan holde dig og din familie varm i
vinterkulden!

COSMO 971

Vejl. 13.495,SPAR 3.500,-

NU KUN 9.995,-

v/Lars Thuren Jensen
Søndergårdsvej 12 · 9940 Læsø

Tlf. 20 13 40 33

Salg af flis & træpiller produceret på Læsø
Al flishugning udføres – træ på rod købes
Som noget helt nyt kan vi også montere
din nye brændeovn eller pillefyr

