
OGSÅ FOR

PRIVATE

ARSINOL TRÆBESKYTTELSE

98 cm. brede plader.
Leveres inkl. skinner 
og tape. Vælg mellem 
hvide og klare plader.

SMG THERMOTAG KOMPLET

Pølsevognen er 
åben kl. 11-14 og 

serverer
GRATIS pølser

Vi serverer 
GRATIS øl og vand

SPAR 30%

298,-

Universal limfuge
i fl ere farver

pr. stk.1

HÅNDVÆRKERMESSE
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PRIVATE

H. E. BLUHMESVEJ 27
Tlf. 75 12 79 00

6700 ESBJERG
www.viggo-s.dk

H E Bluhmes Vej 27 - 6700 Esbjerg 

Messepris pr. stk.

108,-

Messepris pr. m2  fra

MAKITA HAVEMASKINER
Kom og se det store udvalg af havemaskiner, 

Makitas sælger vil være til stede, og denne dag 
sælger han til stærkt nedsatte messepriser.

OGSÅ FOR

PRIVATE Kom og se 
de mange

 gode tilbud 
fra vores

leverandører!

FREDAG D. 20. MAJ 2022 KL. 10.00 – 15.00
Kom forbi konsulenten og 

se deres nyheder,
 bl.a. Flexspacer – med 

Flexspacer sparer du tid 
og sikre et pænt, hurtigt 

og ensartet montering af 
terrassebrædder.

FRØSLEV TRÆISONEM 
PAPIRULD

Mød konsulenten 
og få gode råd om 
nem isolering af 

dit loft.
Altid gratis lån af 

blæsemaskine.

Tilbuddene gælder kun fredag den  20. maj 2022 – Alle priser er afhentningspriser inkl. 25% moms

GRATIS PØLSER
Mellem kl. 11 og 14 står 

klar ved grillen og 
serverer GRATIS deres 
store berømte pølser.

GRATIS
ØL OG SODAVAND

HELE DAGEN



OGSÅ FOR

PRIVATE

ARSINOL TRÆBESKYTTELSE

98 cm. brede plader.
Leveres inkl. skinner 
og tape. Vælg mellem 
hvide og klare plader.

SMG THERMOTAG KOMPLET

Pølsevognen er 
åben kl. 11-14 og 

serverer
GRATIS pølser

Vi serverer 
GRATIS øl og vand

SPAR 30%

298,-

Universal limfuge
i fl ere farver

pr. stk.1

HÅNDVÆRKERMESSE

PRIVATE

Kom og få tlbud på dine
nye tagvinduer

SPAR 20%

PR. M2

PRIVATE
H. E. BLUHMESVEJ 27
Tlf. 75 12 79 00

6700 ESBJERG
www.viggo-s.dk

H E Bluhmes Vej 27 - 6700 Esbjerg 

Kom og mød

Milwaukee
som står klar med

bilen fyldt af
værktøj som

sælges til stærkt 
nedsat pris
på messen.Ko
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PR. M2

BERRY ALLOC
Mød Berry Alloc som på messen står klar 

med gode tilbud på vinyl og laminatgulve.

GRAND AVENUE
LAMINATGULV
Ekstra brede og lange planker
Vælg mellem 22 spændende designs

Messepris 
pr. m2 275,-

Mød konsulenten, 
hør om de mange 

muligheder skruefun-
damenter giver dig i 

byggeriet, og du sparer 
både tid og penge.

OGSÅ FOR
PRIVATE

Kom og se 
de mange

 gode tilbud 
fra vores

leverandører!

Kom og se 
de mange

 gode tilbud 
fra vores

leverandører!

ETEX / CEDRAL
Cedral - Stærk facadeplanke med minimal vedligeholdelse... 

Kom og se de mange muligheder, og få en snak med konsulenten.

Denne dag sælger vi 
Cedral til uhørte lave priser!

CEDRAL LAP WOOD 
FLERE FARVER
19 x 360 cm. 

Messepris 
pr. stk. fra * 85,-

CEDRAL CLICK WOOD 
fl ere farver.
18,6 x 360 cm.

Messepris 
pr. stk. fra * 185,-

* Gælder lagerførte farver. 

Tilbuddene gælder kun fredag den  20. maj 2022 – Alle priser er afhentningspriser inkl. 25% moms

--

 - 

www.tjep.dk

KOM OG MØD 
KONSULENTEN
der demonstrerer sømpistoler 
og få et godt tilbud på dagen


