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TÆPPER
VI KOMMER UD I HJØRNERNE
TÆPPER
på toppen i Vejgaard siden 1964
TÆPPER
TÆPPER
TÆPPER
438,TÆPPER
798,TÆPPER
2.098,1.148,TÆPPER
3.855,1.512,749,TÆPPER
1.048,2.646,- 5.670,TÆPPER
1.698,HUSK

vi flytter stadig
møblerne
med et smil

VI KOMMER
DIN
I HELE
garanti for
LANDSDELEN en god

BÆREDYGTIGT VALG

Tæpper lavet af
PET-garn.

handel

Lavet af plastikflasker. Kan vaskes.
Kan ligge både ude og inde.
Masser af forskellige mønstre og farver
F.eks

DESIGN DIT EGET TÆPPE

80x140 fra

70x240 fra

Thomas Michael

Ole

Anita

Rikke

140x200 fra

MÅTTER

Kæmpe udvalg i måtter som kan skæres
på mål. Bruges til indgangsparti, privat,
butik, kontor.
Kokos - Navy - Samson - Coral
– flere forskellige kvaliteter.
Vi har mange måtter i forskellige færdige
størrelse f.eks. 60x90 – 80x120 – 120x180
Kom med jeres mål og vi finder måtten
som passer.

i bæredygtigt valg

FLADVÆVEDE
TÆPPER

i mange forskellige mønstre, farver og
størrelser.
Løbere findes fra 80x150 til 80x450
F.eks.

NU FRA

170x240 fra

140x200 fra

200x300 fra

160x220 fra

240x330 fra

2.298,-

Hos os har alle mere end 30 års erfaring - det gør en forskel for dig!
Åbningstider: Mandag-torsdag 10.00-17.30, fredag 10.00-18.00, lørdag 9.00-13.00

WILTON TÆPPER

Mange forskellige mønstre, farver og størrelser. F.eks.

133x190 fra

200x290 fra

– gamle tæpper i ny forklædning

Består af gamle antikke håndknyttede tæpper
af persisk oprindelse. Særdeles slidstærke.
Fås i mange størrelser fra 40x60 og helt op til
300x400. Alle tæpperne er Unika og der findes
ikke 2 der er helt ens. Kan laves på specialmål.
F. eks. 70 x 200

Design dit helt eget tæppe
fra Ege (Raw, Create og Moss)
Tæpperne kan laves på
specialmål og i smarte faconer.
Masser af forskellige farver,
mønstre og kvaliteter. f.eks.

80x200 fra

VINTAGE PATCHWORK

Ring og få et uforbindende 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.

140x200 fra

200x290 fra

170x240 fra

240x340 fra

1.298,- 2.698,-

1.848,- 3.798,-

Enkelte dessins laves i
str. 300x400

Vejgaard
Tæppemontering

SE VORES HJEMMESIDE: www.vejgaard-tm.dk

Hadsundvej 68
Tlf. 98 13 94 99

