KÆMPE UDSALG

w

HUSK

vi flytter stadig
møblerne
med et smil

på toppen i Vejgaard siden 1964
WICANDERS
AKUSTIK GULVE

TARKETT GRANIT,
VÅDRUMSVINYL

Ekstrem lyddæmpende gulve
med naturlig
affjedring.
Opbygget på
kork. Isolerende
og lunt at gå på.
Vinyloverflade
som er let at
renholde.
Mange forskellige kvaliteter.

Homogen svejsevinyl.
Flere forskellige slags.
Velegnet til f.eks. baderum, trapper, kontor
Leveres i mange farver

Spar kr. 100,- pr. kvm

Normalpris pr. kvm. 448,-

Thomas Michael

Ole

Anita

Rikke

NU FRA PR. KVM

348,-

GULVAFSLIBNING
Kontakt vores afdeling for gulvafslibning. Vi foretager alle former for behandling og reparationer af trægulve.
Vi kommer og giver et godt og uforpligtende tilbud.
Bemærk:
Vi har vores egne certificerede
montører til montering og afslibning
trægulve.

VI KOMMER
DIN
I HELE
garanti for
LANDSDELEN en god
handel

Spar kr. 100,- pr. kvm

Normalpris pr. kvm. 398,NU FRA PR. KVM

298,-

Markedets bedste laminatgulv

BERRY ALLOC
ORIGINAL

Spar kr. 70,- pr. kvm

Højtrykslaminat – vokset i samlinger. Leveres med aluclick låsesystem.
Trindæmpende underlag. Kort sagt et gulv
der kan bruges til alle formål i boligen.
Mange forskellige dessins.

Den ultimative gulvløsning

STARFLOOR CLICK
ULTIMATE
Spar kr. 70,- pr. kvm

Normalpris
pr. kvm. kr. 398,-

268,-

NU FRA PR. KVM

NU FRA PR. KVM

GULVMARKED

Kom ind og få inspiration i vores afdeling med færdiggulve. Vi har alle mulige løsninger til alle boligens
rum. Gulve fra Tarkett, Berry Alloc, Timberman, Everfloor og Forbo.

Ring og få et uforpligtende tilbud på tæpper og trægulve samt badeværelser
og afslibning af trægulve. Vi kommer også gerne med en af vores
5 tæppebusser og måler op og viser prøver.

Åbningstider: Man.-tor. 7.30-17.30, fredag 7.30-18.00, lørdag 9.00-13.00

Hadsundvej 68
Tlf. 98 13 94 99

Følg os på
vejgaardtaeppemontering

Vejgaard
Tæppemontering

SE VORES HJEMMESIDE: www.vejgaard-tm.dk

Hos os har alle mere end 30 års erfaring - det gør en forskel for dig!

BERRY
ALLOC
GRAND
AVENUE

Markedets flotteste højtrykslaminat plankegulv
Unikt aluclick låsesystem
med voksede kanter
Trindæmpende underlag.

Et trinlydsdæmpende
vinylgulv i planke- og
fliseformat med maksimal
slidstyrke. Integreret
skumbagside.
Clickgulv som kan monteres
i alle husets rum.

Normalpris pr. kvm. 348,NU FRA PR. KVM

TÆPPER
TÆPPER
TÆPPER
TÆPPER
TÆPPER
TÆPPER
TÆPPER
TÆPPER
328,- 298,TÆPPER
TÆPPER

