
ALLE PRISER ER AFHENTNINGSPRISER OG KUN  
TIL ERHVERVSKUNDER. PRISERNE ER EKSKL. MOMS. 
Priserne gælder fra fredag d. 5. maj til og med  
torsdag d. 11. maj 2017. Så længe lager haves.

*Erhvervskunder får fast fremadrettet rabat ved køb for mere end  
kr. 24.000 + moms inden for 12 mdr. gældende fra oprettelsesdato. 
Gælder med tilbagevirkende kraft på alle varer solgt til normalpris.  
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ERHVERVSKUNDER

10%
*Få fast 10% ekstra rabat på alle  

vores varer - også avistilbud.
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Skærver
Rød. 8/12.

Skærver
Sort. 11/16.

Stenmel
Sort. 0/2.

Stenmel
Grå. 0/2.
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Big bag sortiment
1 ton leveret direkte på din 
adresse. 1 ton = ca. 0,6 m3.

FRIT LEVERET

Belægningsklinker gul
Pr. m².  ................................Ekskl. moms 263,20

Belægningsklinker sort
Pr. m².  ................................Ekskl. moms 295,20

Farveægte Tåler sol og slid i 
generationer uden at falme.

Miljøvenlig Et bæredygtigt 
materialevalg med uanet levetid.

Frostfast Tåler hård frost, sand 
og saltning.

Tidløs Det foretrukne valg til 
visionære byggerier.

Belægningsklinker 
NORMALPRIS ekskl. moms..................199,20

True Color belægningsklinker er det kompro-
misløse valg til udendørs belægning. Belæg-
ningsklinker er farveægte, frostfaste og yderst 
robuste. Farven er 100% naturlig - skabt ved 
temperaturer over 1000 grader. Det sikrer en 
lav vandoptagelse og væsentlig længere levetid 
end andre belægningstyper. Belægningsklinker 
er behagelige at gå på. De kræver minimal ved-
ligeholdelse og får en smuk patina med årene. 
BESTILLINGSVARE

Belægningsklinker

FRIT LEVERET

Ved køb af  
min. 50m2

Se side 39

Antiksten
14 x 21 x 5,5 cm. 2-lags beton. Pr. m².

Antiksten halve
14 x 10,5 x 5,5 cm. Grå.  
Pr. stk. .......... Ekskl. moms 2.-

Holmegårdssten grå
14 x 21 x 5,5 cm. Rustikt look. Forbrug 34 stk. pr. m². 12,35 m² pr. palle. Pr. m². 

FRIT LEVERET*

Ved køb af  
min. 5 paller

*Ved køb af min. 5 paller leveres fragtfrit i hele Danmark, dog med undtagelse af ikke brofaste øer. Under 
forudsætning af fast underlag og farbar vej, leveres der til kantsten. Stenene leveres på paller, hvorfor der 
kræves palledepositum. 

SKÆRVER GRÅ 11/16

47996
Ekskl. 
moms

RØD PR. M2

15920
Ekskl. 
moms

SPAR 40.-10 kg Skalcem 100 murmaling
Stærk, cementbaseret murmaling til mineralske underlag. Til udendørs og indendørs brug. Vejrbestandig, 
vaskbar og hærder på fugtige underlag. Tillader murværket at ånde. Fås i 9 farver. Rækkeevne 2-4 m² pr. kg.
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