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vi flytter stadig
møblerne
med et smil

VI KOMMER
DIN
I HELE
garanti for
LANDSDELEN en god

Tæppet der kan alt

handel

Spar op til kr. 70,- pr. kvm

100% Polypropylene. 300-400-500 cm.
Bredde i mange gode farver.
Kraftig kvalitet. Kan udskæres
efter specialmål.

Normalpris op til
pr. kvm. 158,-

Thomas Michael

Ole

Anita

Rikke

NU FRA PR. KVM.

Spar kr. 50,- pr. kvm

100% Marquesa garn. 400 – 500 cm
bredde.
10 års garanti for falmning. Kan renses
med klorin.
Meget flot rustik vævning.
Kan bruges til alle formål i boligen.

Normalpris pr. kvm. 298,NU FRA PR. KVM.

TARKETT GRANIT, VÅDRUMSVINYL
Spar op til kr. 100,- pr. kvm

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

Normalpris op til pr. kvm. 398,-

NU FRA PR. KVM.

Bemærk vi har vores egne
certificerede montører

Super kvalitet – skal ses

Spar op til kr. 100,- pr. kvm

100% Polyamid. 400 – 500 cm bredde.
Meget flot og elegant opskåret tæppe. Tætvævet i mange
gode farver. Velegnet til alle formål i boligen.
Antistatisk og smudsbehandlet.

Normalpris op til
pr. kvm. 368,-

Vi har ca. 7500 kvm.
Rester i tæpper og vinyl.
Kom med dine mål og vi finder resten
som passer til dig og dit gulv

GULVAFSLIBNING

NU FRA PR. KVM.

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.

Kontakt vores afdeling for gulvafslibning.
Vi foretager alle former for behandling og
reparation af trægulve.
Vi kommer gerne og giver et godt uforpligtende tilbud.

Vejgaard
Tæppemontering

SE VORES HJEMMESIDE: www.vejgaard-tm.dk

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

Hadsundvej 68
Tlf. 98 13 94 99

Følg os på
vejgaardtaeppemontering

