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Nyhet!

5995:-

7995:-

SOFFGRUPP
MARSTRAND
Möbelset i grå konstrotting 
med stålstomme (Ø:300 
cm). Setet består av en sof-
fa, två stolar, två sidobord 
och ett soffbord med glas-
skiva (D:80 cm, H:40 cm). 
Dynor i vattenavvisande 
polyester ingår. ORD. PRIS 
7995:-

MATSET EKERÖ
Matset i grå konstrotting 
med stålstomme. Setet 
består av ett matbord med 
glasskiva (D: 165 cm, H: 74 
cm) samt åtta stolar (B: 60.5 
cm, D: 61.5 cm, H: 85.5 cm). 
Dynor i grå polyester ingår. 
ORD. PRIS 9995:-

Bilagan med allt 
för din trädgård!

Kom och besök vår trädgårds-
festival - mängder av aktiviteter, 
produktdemonstrationer och skoj 

för barnen!
Se mer på sid 2 i reklambladet.

Plats för 8 personer!
Nyhet!

Nyhet!
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MÖBELSET 
TYLÖSAND SVART
Soffgrupp och bord. Bord 72x72x35 cm 
med 5 mm tjock glasskiva. Total bredd 
på soffgruppen är 245 cm. Hörndel 
84x84x64 cm, mittendel 77x84x64 cm 
och divandel 77x77x28 cm. Dynor ingår.
ORD. PRIS 5995:-

3995:-

MÖBELSET 
TYLÖSAND VIT
Soffgrupp och bord. Bord 72x72x35 
cm med 5 mm tjock glasskiva. Total 
bredd på soffgruppen 245 cm. Hörndel 
84x84x64 cm, mittendel 77x84x64 cm 
och divandel 77x77x28 cm. Premium-
dynor med dubbelsömnad ingår.
ORD. PRIS 6495:-

4495:-

DYNSET TYLÖSAND 
Komplett dynset till Tylösand  
möbelset. Material: polyester.  
Finns i färgerna grå, lime och lila. 
Köper du extra dynor i samband 
med köp av din Tylösandsoffa 
kostar de enbart 1000 kr.

LIVA UPP DIN TYLÖSANDSOFFA MED NYA DYNOR!

NÄR DET MÅSTE BLI BRA! ALLTID LÅGA PRISER, ALLTID ENORMT SORTIMENT!

MÖBELSET
TYLÖSANDSET GRÅ
Soffgrupp och bord. Bord 72x72x35 
cm med 5 mm tjock glasskiva.Total 
bredd på soffgruppen 245 cm. Hörndel 
84x84x64 cm, mittendel 77x84x64 cm 
och divandel 77x77x28 cm. Premium-
dynor med dubbelsömnad ingår. ORD. 
PRIS 6495:-

4495:-

1495:-

Premiumdynor!

Premiumdynor!
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MÖBELSET 
MONTE CARLO
Möbelset i grå borstad konstrotting 
med aluminiumstomme. Setet består 
av en tresits-soffa (B:205 cm, D:76 
cm), två fåtöljer (B:85 cm, D:76 cm) 
samt ett bord med glasskiva (B:100, 
D:55 cm, H:45 cm).  Dynor i polyester 
ingår, ej kuddar. ORD. PRIS 7995:-

5995:-

MÖBELSET SMÖGEN
Möbelset i beige, rund konstrotting 
och aluminiumstomme. Setet består 
av en soffa (L: 330/178 cm D: 88 cm  
H: 66 cm) samt ett bord (L: 76 cm 
D:76 cm H:33 cm) med 5 mm glas-
skiva. Dynor ingår, ej kuddar.
ORD. PRIS 11995:-

9995:-

MÖBELSET EMMA
Möbelset i svart konstrotting och 
stålstomme. Setet består av två 
fåtöljer (L:60 cm, D:61 cm, H:85 
cm), en soffa (L:108 cm, D:64 cm, 
H:85 cm) samt ett bord med glas-
skiva (L:80 cm, D:48 cm, H:39 cm). 
Dynor ingår, ej kuddar. ORD. PRIS 
2995:-

1995:-

MÖBELSET JULIA
Möbelset i svart konstrotting och 
stålstomme. Setet består av två fåtöl-
jer (L:75 cm, D:55 cm, H:80 cm), en 
soffa (L:125 cm, D:55 cm, H:80 cm) 
samt ett bord med glasskiva (L:87 
cm, B:49 cm, H:35 cm). Dynor ingår, 
ej kuddar. ORD. PRIS 4995:-

2995:-

ALLTID LÅGA PRISER, ALLTID ENORMT SORTIMENT!
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NÄR DET MÅSTE BLI BRA! ALLTID LÅGA PRISER, ALLTID ENORMT SORTIMENT!

SOFFGRUPP SANDHAMN
Stor och exklusiv möbelgrupp i konstrotting. Du väljer själv hur 
du vill placera de olika sektionerna. Gruppen består utav ett 
bord, 2x2-sits sektioner, 2x1-sits sektioner samt 3 x avlast-
ningsbord/armstöd. Inkl. dynor och kuddar med ljusgrå avtag-
bar klädsel. Mått; bord: Ø 101 cm, höjd 47 cm, soffdel: djup 76 
cm, sittdjup 64 cm, höjd 82 cm, sitthöjd 33,5 cm. Avlastnings-
bord/armstöd med förvaring och öppningsbart lock: djup 76 
cm, höjd 63 cm.

SOFFGRUPP MARSTRAND
Möbelset i grå konstrotting med stålstomme (Ø:300 cm). Setet består av 
en soffa, två stolar, två sidobord och ett soffbord med glasskiva (Ø:80 cm, 
H:40 cm) . Dynor i vattenavvisande polyester ingår. ORD. PRIS 7995:-

14995:-

5995:-

Nyhet!
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SOLCELLSLAMPA 
BH4-240
1 LED 600 mAh. Ø 4,5 
cm, höjd 35 cm. Inkl. bat-
teri. Pris per st.

895

SOLCELLSLAMPA SAN REMO
Solcellsarmatur med en varmvit ljusdiod, 
rostfritt stål/plast med röd, grön, blå eller 
gul hatt. Dekorativt inslag i trädgården 
både på dagen och kvällen. Höjd exkl. 
jordspett, 26 cm. Batteri ingår. Pris per 
st 49,95

9995
3 för

PILAR FROSTAD GLASBOLL
Solcellsarmatur i rostfritt stål/krackelerat glas. En färgskiftande 
ljusdiod i rött, blått och grönt som ger ett dekorativt ljussken. 8995

Miniatyren visar 
loungesetet i dagsljus

ALLTID LÅGA PRISER, ALLTID ENORMT SORTIMENT!

MODERN LIVING CORNER
Möbelns stomme är tillverkad av fibercement som är helt väderbeständig och som bland annat används som 
byggnadsmaterial i hus. På fibercementen adderas sedan ett mycket starkt och väderbeständigt färglager, 
en s.k. Epoxy-finish som ger en slitstark och underhållsfri vit yta. Alla delar är lösa och därför kan du smidigt 
bygga ihop ditt möbelset precis så som du vill ha det för stunden. Helt underhållsfri och väderbeständig. 
Dynor, kuddar och överdrag ingår.

LOUNGESET PIA
Unik nyhet: Loungeset med inbyggd LED-belysning som drivs av inbyggda solarpaneler i soffa och bord. 
Efter en dag i solen tänds belysningen automatiskt när solen går ner och lyser i upp till 5 timmar. Tillverkad 
i ljus, grå konstrotting med aluminiumstomme. Setet består av en hörnsoffa (L:270 cm, B:270 cm,
D:91 cm, H:65 cm) och bord (L:88 cm, B:88 cm, H:35 cm).  Belysning i underkant av soffa och bord och 
Solceller i ryggstödet. Lystid: 5 timmar. Laddtid: 6-7 timmar. Inklusive dynor.

14995:-

16995:-

Underhållsfri

LED-belysning
Nyhet!

Solarfunktion

Inklusive överdrag
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NÄR DET MÅSTE BLI BRA! ALLTID LÅGA PRISER, ALLTID ENORMT SORTIMENT!

3995:-

GDS TIPS
/SERVICE

MATSET EKERÖ
Matset i grå konstrotting med stålstomme. Setet består av ett matbord med glasskiva (Ø: 165 cm, H: 74 cm)  
samt åtta stolar (B: 60.5 cm, D: 61.5 cm, H: 85.5 cm). Dynor i grå polyester ingår. ORD. PRIS 9995:-

MATSET HALMSTAD
Mycket prisvärt matset i aluminium och textilen. Setet består av ett bord i alu-
minium med glasskiva och fyra positionsstolar i aluminium och textilen. Bord 
80x140 cm. Dynor ingår ej. ORD. PRIS 2495:-

BARSET
Litet och praktiskt barset med fyra stolar som kan skjutas in under bordet. 
Med många smarta förvaringsutrymmen. Barbord (L: 105cm D:75 cm H:110 
cm) med 5 mm glasskiva, fyra stolar (L: 40cm D:40 cm H:77 cm). Inkl dynor.

7995:-

Nyhet!

Plats för 8 personer!

1995:-



7När det måste bli bra!

ALLTID LÅGA PRISER, ALLTID ENORMT SORTIMENT!

HÖRNSOFFA ARRAKASTA
Möbelset i grå konstrotting. Setet består av en 
hörnsoffa i konstrotting och aluminiumstomme 
(B:195x250 cm, D:75 cm) samt bord i konstrotting, 
aluminium och aintwood (L:146,5 cm, B:85 cm, H:66 
cm). Dynor i polyester ingår.

9995:-

Nyhet!

MATSET MAJA
Matset med utdragbart bord upp till 3 m för större 
tillställningar. Setet består av ett bord i aluminium 
och Creatop-skiva (L: 200-300 cm B: 100 cm) och 
sex stapelbara stolar i aluminium och textilen.

6995:-

Utdragbart upp till 3 m

Högt bord

MATGRUPP VÄXJÖ 
Matsetet består av ett bord i stål och härdat glas (B:152 cm, D:83 cm, H:72 cm) 
samt sex stolar i stål och grå konstrotting (B:51 cm, D:56 cm).  Dynor i polyes-
ter ingår.

2995:-

Nyhet!

MATSET AMADEUS 
Matset i grå konstrotting med stomme av aluminium. I setet ingår ett bord med 
glasskiva i härdat glas (B:140 cm, D:80 cm, H:74 cm) samt fyra stapelbara fåtöl-
jer (B:65 cm, 57 cm). Dynor i polyster ingår.

Nyhet!

MATSET FRÖSAKULL  
Matset bestående av ett bord (B:200 cm, D:90 cm, 
H:72 cm) och sex stapelbara stolar (B:55 cm, D:55 
cm) i aluminium och aintwood. 

4995:-

Nyhet!

3995:-



8 Alltid låga priser, alltid enormt sortiment!

NÄR DET MÅSTE BLI BRA! ALLTID LÅGA PRISER, ALLTID ENORMT SORTIMENT!

Nyhet!
Finns i tre färger

CAFÉSET CILLA
Bord, stolar och parasoll i samma låda. Setet består av ett bord (L: 80 cm B: 80 
cm H: 71 cm) samt fyra stolar (B: 53 cm H:81 cm) samt ett parasoll (H: 174/205 
cm, Ø 180 cm).

CAFÉSET EKERÖ
Setet består av ett bord i grå 
konstrotting med alumini-
umstomme och bordskiva 
i grå polywood (D:75 cm, 
H: 72 cm) samt två fåtöljer i 
grå konstrotting (D:61,5 cm, 
B:60,5 cm, H:85,5 cm). Dy-
nor i grå polyester ingår.

CAFÉSET TREND
Ihopfällbart caféset i pulverlackerat stål. 
Finns i färgerna fuchsia, grön och aqua. I 
setet ingår ett bord och två stolar.  

CAFÉSET SKÄRET 
Ihopfällbart caféset i aluminium och aintwood.  
I setet ingår ett bord och två stolar.

CAFÉSET FRIDA
Caféset i vitmålad acasia. Bord 70x70 cm.  
Ett bord och två stolar ingår i setet. 1295:-

1995:-

995:-

799:-

995:-

Nyhet!

Nyhet!

CAFÉSET MOA
Caféset bestående av ett bord Ø 70 cm och två stolar.  
Setet finns i färgerna svart, röd och vit. 599:-
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ALLTID LÅGA PRISER, ALLTID ENORMT SORTIMENT!

RELAXSTOL
Ställbar stol med nackkudde. Finns  
i svart, vit och turkos textilene. Mått 
95x65x113 cm. Mugghållare 39,95

PARKBÄNK POLYWOOD
Parkbänk i svart stål. Mått 18x56x80 cm.

RELAXSTOL ZOE
Fällbar relaxstol med tillhörande pall i 
aluminium och grå konstrotting. Mått på 
bordet (B:69 cm, D:82 cm, H:99 cm) och 
pallen (B:49,5 cm, D:49,5 cm, H:31,5 cm). 
Dynor ingår.

SUNLOUNGER EDDIE
Solsäng i aluminium och borstad grå konstrotting.  
Total längd i liggläge 180 cm, liggbredd 50 cm och  
total bredd 68 cm. Går att ställa i fem olika lägen.  
Justerbar rygg. Hög UV-beständighet på konstrot-
tingen.

SITTSÄCK MAXI
Sittsäck med ryggstöd och kudde i slitstarkt tyg som är lätt 
att rengöra. Praktisk förvaring i sidoficka. Fyllning bestå-
ende av polystyrenpärlor. Yttermått L:120 cm, B:70 cm, H:75 
cm. Finns i svart, grön, rosa och blå.

PARKBÄNK WESER
Parkbänk i gjutjärn och trä. Mått: 128x63x79 cm.

249:-

BRASSESTOL
Finns i färgerna svart, 
lila och lime. H: 80 cm, 
B: 50 cm, L: 52 cm.

1495:-

9995

Nyhet!

995:-

699:- 995:-

2995:-

Nyhet!
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NÄR DET MÅSTE BLI BRA! ALLTID LÅGA PRISER, ALLTID ENORMT SORTIMENT!

KINGSTONE 
GRILLTUNNA
Grilltunna med lock. 
Grillyta: 54x37 cm. 
Grillhöjd: 80 cm. För-
sedd med en fronthyl-
la och två sidohyllor. 
Värmebeständig lack 
upp till 600 grader. 
Reglerbart kolgaller i 
två höjder. Värmegal-
ler och termometer 
ingår. ORD. PRIS 
1295:-

GRILLKOL & 
BRIKETTER
Briketter 2,5 kg 39,95 
Grillkol 2,5 kg 39,95
4 för 99,95

GRILLTUNNA 
WAGON BBQ
Grilltunna i emalj 
med 2 st grillytor 
á 42x47 cm. Höj-/
sänkbar. Med hjul.

PELARGRILL FYRKANTIG
Fyrkantig pelargrill i rostfritt. Grillyta 
48x46 cm. Askbehållare i pelare. Mått 
HxBxD: 95x66x51 cm.

799:-

995:-

995:-

GASOLGRILL  
SYDNEY SVART
Gasolgrill med 3 brännare.  
Grillyta 59,8x44,9 cm. Grill- 
galler i galvaniserat stål. Mått 
112x60x127 cm stor. Slang och 
regualtor ingår.

1995:-
ORD. PRIS 2495:-

9995
4 för

Nyhet!

3995:-
MELBOURNE 
KOMBOGRILL
Kol- och gasolgrill med 
3 st brännare. Grillyta 
(bredd x djup): Gasol 
59x45 cm, kol 44x45 cm. 
Emaljerat grillgaller. Stor-
lek (bredd x djup x höjd) 
178x69x111 cm.

Kol- och gasolgrill!

Köp till Sydney Professi-
onal Pack innehållande 
stekplatta och grillgaller 
i emaljerad gjutjärn och 
ta din grillning till en 
högre nivå! 349:-
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ALLTID LÅGA PRISER, ALLTID ENORMT SORTIMENT!

KOLGRILL
KINGSTONE TOPSPIN 57 CM

57 cm klotgrill med helt unik funktion: steglöst 
höj- och sänkbart grillgaller. Äntligen är det nu 
möjligt att reglera temperaturen när du grillar, 
funktionen lämpar sig även perfekt vid indirekt 

grillning. Termometer och ventil i locket, avtagbar 
askuppsamlare. Dubbelt emaljerad skål och lock 
för extra hållbarhet. Tjocklek skål: 0,8 mm lock: 
0,7 mm. Höjd 108 cm, bredd 73 cm, djup 57 cm.

Nyhet!
57 cm!

3995:-
FRÅN

GASOLGRILLAR KINGSTONE ROCK  
Helt ny och unik serie gasolgrillar i 3 storlekar med en mängd 
smarta funktioner så som fettavledande systemet Grill Smart, 
fönster i locket, värmehylla, termometer, kapsylöppnare, plats 
för gasolflaska i skåpet etc. Grillgaller och stekplatta i gjutjärn.

2 brännare Grillyta 52x45 cm 3995:-
3 brännare Med sidobrännare. Grillyta 64x45 cm 4995:-
4 brännare Med sidobrännare. Grillyta 78x45 cm 5995:-

Nyhet!

Grill-Smart-System
Video: www.grillsmart.net

995:-
ORD. PRIS 1595:-

Höj- och sänkbart grillgaller - se filmen här!
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NÄR DET MÅSTE BLI BRA! ALLTID LÅGA PRISER, ALLTID ENORMT SORTIMENT!

ONE TOUCH 
ORIGINAL 47 CM
10 års garanti. One-
Touch®-rengöringssystem. Spjäll  
och askfat i aluminium. Två brikett- 
hållare. Porslinsemaljerat lock och 
balja. Nylonhandtag med värme- 
sköld i aluminium. Krossäkra all- 
vädershjul. Måttkopp för briketter.  
Tillverkad i USA.  
Svart ORD. PRIS 1195:- NU 1095:-  
Slate Blue ORD.PRIS 1295:- NU 1195:-

WEBER ORIGINAL  
REDSKAPSSET

Tvådelat redskapsset. Tillverkad 
i kraftigt borstat rostfritt stål 

med svarta handtag. Innehål-
ler grilltång och stekspade. 
Kan hängas på Weber Ori-
ginal. Kan placeras under 

sidoborden på Weber Q 
Mindre och kompakt de-

sign. Tål maskindisk. 
ORD. PRIS 319:-

PERFORMER 
ORIGINAL 57 CM
Grill med porslinsemaljerat lock 
och balja. Nerfällbart sidobord. 10 
års garantiprogram. Grillyta 57 cm. 
Inbyggd termometer i locket. One-
Touch®-rengöringssystem i rostfritt 
stål. Rymlig asklåda. Två briketthål-
lare. Nylonhandtag med värmesköld 
i aluminium.  Aluminiumspjäll. Prak-
tisk lockhållare. 3 redskapshållare. 
Måttkopp för briketter. Krossäkra 
allvädershjul. ORD. PRIS 3695:-

SKORSTENS-
TÄNDARE
Ger snabb och 
jämn värme i bri-
ketterna. Enkel och 
säker att använda. 
Tillverkad av alumi-
nium. Termoplastiskt 
handtag med vipp-/
styrfunktion som 
underlättar tömning. 
Rymmer upp till 4 kg 
briketter.

WEBER COMPACT
Klotgrill med grillyta Ø47 cm.
Porslinsemaljerad.
ORD. PRIS 799:-

PERFORMER  
DELUX 57 CM
10 års garanti. Praktisk 
lockhållare. Tre redskaps-
hållare. Inbyggd termo-
meter i locket. Inbyggd 
matlagningstimer med 
alarm. Rymlig askfångare 
i aluminium. Porslins-
emaljerat lock och balja. 
Krossäkra allvädershjul. 
Tillverkad i USA. ORD. 
PRIS 4495:-

599:-

2795:-

199:- 299:-

3789:-

ONE TOUCH PREMIUM 57 CM
10 års garantiprogram. One-Touch®-rengöringssystem i rostfritt stål. Topp-
spjäll i aluminium. Rymlig askfångare som är lätt att ta bort och tömma. Två 
briketthållare. Porslinsemaljerat lock och balja. Nylonhandtag med värme-
sköld. Krossäkra allvädershjul. Måttkopp för briketter. Tillverkad i USA.
Svart ORD. PRIS 1995:- NU 1495:- Lemongrass ORD. PRIS 2295:- NU 1795:-

1495:-
ORD. PRIS 1995:-

1095:-
Från

Gaständning!

KOKOS- 
BRIKETTER 
10 KG
Kuddformade kokos-
briketter tillverkade av 
skal från kokosnötter. 
Hundraprocentig natur-
produkt utan tillsatser, 
konstgjorda bindeme-
del eller andra kemika-
lier. 10 kg. Brinntid: 4 
timmar. Värmevärde: 31 
000 kJ/h. Låg askhalt. 
Tändningstid 20–25 
minuter. 139:-
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WEBER GASOLGRILL 
Q3000
Gasolgrill med två brännare i rostfritt stål. 5 års garanti. Grillyta: 65x46 cm. 
Steglös värmereglering. Tryckknappständning. Lock och balja i aluminium. 
Tvådelat grillgaller i porslinsemaljerat gjutjärn. Två arbetsbord som enkelt kan 
vikas samman. Termometer i locket. Fastmonterad rullvagn. Vädertåliga hjul. 
Redskapskrokar. ORD. PRIS 5995:-

GENESIS E-330 
GASOLGRILL 
SVART
25 års garanti. Antal brän-
nare 3. Kokplatta 1. Gril-
lyta 66x50 cm. Grillgaller 
i porslinsemaljerade gjut-
järn. Storlek (bredd x djup 
x höjd) 152 x 76 x 164 cm-
Övrigt Perfekt för indirekt 
värme. Termolock som 
ger god värme och låg 
gasolförbrukning. ORD. 
PRIS 14 995:-

WEBER ELGRILL Q1400
Elektrisk grill. 2200 W. 5 års garanti.  
Grillyta: 42,5x32 cm. Lock och balja i aluminium. 
Tvådelat grillgaller i porslinsemaljerat gjutjärn.  
Steglös värmereglering. 

GENESIS E-310 
GASOLGRILL SVART
25 års garanti. Tre rostfria 
brännare Sear station Gas-
låga. Emaljerade grillgaller 
av gjutjärn. Porslinsemal-
jerade. Flavorizer® Bars 
Porslinsemaljerat lock med 
inbyggd termometer. Ter-
molock. Grillyta: 66 x 50 
cm. Arbetsbord i rostfritt 
stål. Elektronisk tändning. 
Steglös reglering Sex red-
skapshållare. Tillverkad i 
USA. ORD. PRIS 9995:-

8995:- 9989:-

GASOLGRILL
SPIRIT E-210
25 års garanti. Grillyta 
58x39 cm. Två rostfria brän-
nare. Porslinsemeljerat lock. 
Termometer i locket. Tre 
redskapshållare. Krossäkra 
allvädershjul. ORD. PRIS 
5295:-

4495:-

WEBER GASOLGRILL Q2000
Gasolgrill perfekt till utflykten. Grillyta 54x39 cm. 5 års garanti. Lock och bal-
ja i aluminium. Brännare i rostritt stål. Tvådelat grillgaller i porslinsemaljerat 
gjutjärn. Steglös värmereglering. Tryckknappständning. Två arbetsbord som 
enkelt kan vikas samman. Redskapskrokar. ORD. PRIS 3295:-

2995:-

2495:-

GASOLGRILL
SPIRIT E-310
25 års garanti. Grillyta 
64x44 cm. Tre rostfria brän-
nare. Porslinsemeljerat lock. 
Termometer i locket. Tre 
redskapshållare. Krossäkra 
allvädershjul. ORD. PRIS 
6295:- 

3789:-

4295:-

Elgrill

PRIMAGAZ 
PK5 GASOL

Fyllning:
PK5 189:-

PK10 259:-
Tomflaska:

PK5 999:-
PK10 1100:-
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NÄR DET MÅSTE BLI BRA! ALLTID LÅGA PRISER, ALLTID ENORMT SORTIMENT!

GASOLGRILL SIGNET 20
Gasolgrill med 3 Dual-Tube™ brännare i rostfritt 
stål. Effekt 11,4 kW. Grillyta: 65x38 cm. Tvåsi-
diga grillgaller i gjutjärn. Nedfällbara sidobord. 
Sväng- och låsbara hjul.

5995:-

GASOLGRILL  
SIGNET 90
Gasolgrill med 3 Dual-Tube™ brännare i rostfritt 
stål, effekt 11,4 kW. Bakre rotisseribrännare i rost-
fritt stål, effekt 4,4 kW. Sidobrännare, effekt 2,7 kW. 
Grillyta: 65x38 cm. Tvåsidiga grillgaller i gjutjärn. 
Rotisseriset Premium ingår. Nedfällbara sidobord.  
Sväng- och låsbara hjul.

GASOLGRILL REGAL 440
Gasolgrill med 4 Dual-Tube™ brännare i rostfritt stål, 
effekt 13,2 kW. Sidobrännare, effekt 2,7 kW. Grillyta: 
65x49 cm. Tvåsidiga grillgaller i gjutjärn. Sväng- och 
låsbara hjul varav 2 justerbara i höjd.

9995:-

GASOLGRILL MONARCH 320
Gasolgrill med 3 Dual-Tube™ brännare i rostfritt 
stål. Effekt 8,8 kW. Grillyta: 56x38 cm. Tvåsidiga 
grillgaller i gjutjärn. Nedfällbara sidobord. Sväng 
och låsbara hjul.

3995:-

Beställningsvara!

Kungen som tål att granskas
Broil King Sovereign XL 90

Hot, hot, hot!
Fyra kraftfulla och rostfria Dual Tube™-brännare,  
ger en effektiv och jämnt fördelad värme. Perfekt  
kött och glada matgäster ingår.

Snurra kycklingen! 
Kyckling ska vara saftig och  
jämnt grillad. Inga problem.  
Med Premiumrotisseriet blir  
resultatet blir fulländat.

Mat för ett helt kompani!
Med en grillyta på hela 2600 cm2  
kan du grilla mycket mat. Bjud in  
vänner, ovänner, grannar och  
grannarnas grannar. Lägg till  
2400 cm2 uppvärmningsyta  
och till och med svärmor  
kan få sig en bit. 

Kom in i garderoben! 
Gasoltuber är kanske inte det snyggaste som 
finns. Därför gömmer du den praktiskt i skåpet  
rakt under grillytan. Stäng bara dörrarna och  
glöm bort den.

Tänt var det här!
Att tända grillen ska vara enkelt, som att trycka på  
en knapp. Därför är det allt du behöver göra. Tryck  
på knappen så sköter Sure-Lite™ Ignition-systemet  
resten. Du kan fokusera på köttet – och ölen.

Mer dropp! Mer smak! 
Ju mer köttsaft och fett 
som droppar ner, desto 
bättre. Tack vare de rostfria 
stålvågorna Flav-R-Wave™ 
förångas safter och fett 
direkt och ger den goda 
grillsmaken till maten.

GASOLGRILL SOVEREIGN XL 90
Det finns grillar – och så finns det grillar. Den heter Broil King 
Sovereign XL 90. Mer av allt och allt är mer. Maten blir godare 
och grannarna avundsjukare. Precis som det ska vara. 11995:-

RÖK/KOL-
GRILL KEG
Broil King KEG 
kombinerad 
kolgrill/rök. Med 
hjälp av konvek-
tionsteknik kan 
du både grilla/
röka/baka långsamt 
under lång tid eller 
snabbt grilla och få ett 
enastående resultat 
varje gång! Dubbla 
isolerade väggar ger 
värmeisolering. Av-
tagbara sidobord med 
redskapskrokar och 
multiredskap ingår.

7995:-

9995:-
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ALLTID LÅGA PRISER, ALLTID ENORMT SORTIMENT!

Nyhet!

UTOMHUSKAMIN CANYON
Svart kamin i valsat stål för utomhus-
bruk. Triangelformad.  
125 cm 995:-
150 cm 1295:-

UTOMHUSKAMIN CIRCO L
Svart kamin i valsat stål för utomhus-
bruk. Konformad. Höjd 125 cm.

MURGRILL CAPRI
Murgrill i grå betong med spishylla  
i antracit. Kan endast användas  
med kol.  Mått: 210x110x65 cm.  
Vikt 460 kg.

MURGRILL VENEDIG
Murgrill i helvit kvarts struktur och 
rostfritt stål. Höj- och sänkbar skor-
sten samt fyra olika grillägen. Kan 
användas med ved och kol. Mått: 
197x110x65 cm. Vikt 360 kg.

ELDKORG
Svart eldkorg med platta i lackerad 
plåt. Ø 300x450 mm. Endast för ut-
omhusbruk.

199:-

1795:-

1995:-995:-
Från

CORDOBA KOLGRILL
Utomhusgrill i svartlackerat sta-
bilt stål. Två grillgaller i rostfritt 
stål som är inställbara på höjden. 
Sidoplatta i trä. Mått: höjd 82 cm, 
Ø 62 cm.

6995:-1995:-

7995:-

PIZZAUGN FORNETTO
Med Fornetto rök/ugn får du 
nya möjligheter i din matlagning. 
Fornetto kan eldas med ved eller 
kol/briketter och kan användas 
som pizzaugn, vanlig ugn eller 
rök. Levereras med överdrag. 
Tillverkad i pulverlackerat, rost-
fritt stål med gjutjärnsdörrar. 
Rökreglage.H: 191, 7 cm med 
skorsten, B:65 cm, D:56 cm. Vikt: 
96,7 kg. Finns i rött eller svart.

Nyhet!

Nyhet! Nyhet!
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NÄR DET MÅSTE BLI BRA! VÄLJ RÄTT JORD FÖR DITT BEHOV!

VÄXTHUS HYBRID
Enkel montering. Kombination av två typer av, i det närmaste okrossbar, poly-
karbonat för att skapa balanserad exponering av solljus under dagen. Rostfri, 
pulverlackerad aluminiumram i silver. Takpaneler Twin-Wall polykarbonat skyd-
dar mot stark exponering avsolljus mitt på dagen. Väggpaneler Crystal Clear 
polykarbonat ger över 90% ljusgenomsläpp under morgonen och eftermidda-
gen. Inkl. takfönster, hängrännor samt dörr med handtag. Mått: B: 185 cm, L: 
248 cm, H: 209 cm.

VÄXTHUSSKÅP  
SVARTBETSAT
Utförande i svart barrträ samt  
isolerplast med reglerbar vent- 
ilationslucka. Mått: 60x45x100 cm.

VÄXTHUS 
SIRIUS 13000
Stort orangeri/växthus. 3 
mm glas i hela banor runt 
om, två dörrar som kan pla-
ceras på valfri gavel och 4 
takfönster. Huvudbyggnad 
2,57x3,84 m. Ingångsparti 
2,57x1,26 m. Sidohöjd 1,57 
m (med sockel). Totalhöjd 
2,52 m (med sockel). Total 
yta 13 m². Levereras utan 
tillbehör men med sockel 
och 3 stuprör.  
Aluminium 19995:-
Grön/svartlack 29995:-

VIKBART BORD
Praktiskt bord som kan användas som avlastnings-
yta. Vikbart, för kompakt förvaring. 52x120x76 cm. 
Finns även i grönt.

VÄXTHUS  
DIANA 5000
Ett kvaltitetsväxthus med 
rundade takfotsvinklar som 
skapar ett stort och rymligt 
växthus. Växthuset leve-
reras med dubbla skjut-
dörrar och öppningsbart 
takfönster. Mått: längd 1,95 
m, bredd 2,57 m, totalhöjd 
2,54 m och yta 5 m². Höj-
den är angiven utan sockel. 
Aluminium ORD. PRIS 
7995:- NU 6395:-  
Grönlack ORD. PRIS 
9995:- NU 7996:-

BEVATTNING
HYDROMAT
Helautomatiskt gödsel- 
och bevattningssystem 
som säkerställer rätt 
mängd vatten till väx-
terna. Termoventilen 
ser automatiskt till att 
reglera den införda vat-
tenmängden från ca 
30-100 liter per dygn 
beroende på yttertem-
peraturen. Levereras 
komplett med 50 för-
delningsrör, termoventil 
samt gödningsbehållare 
för flytande gödning.

DRIVBÄNK SVART
I svartbetsat FSC-trä samt 4 mm  
ljusigenomsläppande polykarbonat-
plast. Går utmärkt att placera direkt 
på marken eller på odlingskrage.  
Mått: 80x120x40 cm.

ODLINGSKRAGE
Odlingskrage i natur  
eller svartbets. 
Mått: 120x80 cm.
Natur 179:-
Svartbetsad 199:-

AUTOMATISK FÖNSTERÖPPNARE
Öppnar och stänger fönstret automatiskt beroende 
på temperaturen i växthuset för att försäkra rätt 
temperatur och fuktighet i huset. Kan justeras till  
att öppnas vid temperaturer från 16 till 25°C. Max. 
öppningskapacitet: 45 cm och 7 kg.

249:- 749:-
Från

779:-

499:-

599:-

6395:-
Från

3495:-

179:-
Från

19995:-
Från
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VÄLJ RÄTT JORD FÖR DITT BEHOV!

TRÄDGÅRDSJORD 
40 L. För plantering av träd, buskar och 
häckar, grundgödslad och anpassad för 
lite större växter. En något tyngre jord som 
även är mycket lämplig till jordförbättring.
Pris per st. 29,95

Nyhet!

JORDMARKNAD  
GARDOL PREMIUM
40 L. Blanda fritt mellan alla sorter:
Planteringsjord: Vår bästa jord för bl.a. 
odlingslådor, växthus, amplar etc. 
Rikligt gödslad. Naturgödsel: Långtids-
verkande gödseleffekt och bra struktur. 
Täckbark: Motverkar att ogräs etablerar 
sig och bevarar fukten i jorden. Topp-
dress: Förbättringssådd av gräs. Skyddar 
mot uttorkning och ger tätare gräsmatta. 
Pris per st. 34,95

JORD WEIBULLS SIMONTORP
40 L. Blanda fritt mellan alla sorter:
Ekologisk planteringsjord, ekologisk 
rosjord med lera eller ekologisk kogöd-
sel. Alla är gjorda av den bästa torven 
som har mognat tillsammans med KRAV-
godkänd kogödsel. Pris per st. 69,95

Blanda fritt mellan alla sorter!

129:-
5 för

8995
5 för

139:-
3 för

199:-
4 för

Blanda fritt mellan alla sorter!

Blanda fritt mellan alla sorter!

JORD WEIBULLS
40 L. Välj rätt sorts jord för din plantering för 
bästa resultat! Blanda fritt bland Weibulls olika 
säckar.

Välj mellan:
Barkmull  49,95
Grönsaksjord 69,95     
Blomjord med leca 69,95
Rhododendronjord 69,95    
Rosjord 69,95                      
Terrassjord 69,95             
Blomjord 69,95
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TA HAND OM DIN TRÄDGÅRD! FÅ BUKT MED KRYPEN!

BLÅKORN
Blåkorn granulat är idealisk för träd-
gårdens alla växter med sin allsidiga 
och harmoniska näringssammansätt-
ning och viktiga mikronäringsämnen. 
3,75 kg ORD. PRIS 129:- NU 99,95
7,5 kg ORD. PRIS 229:- NU 218:- 
15 kg 398:-

BIOMAX EKOGÖDSEL
Kravmärkt växtnäring för eko-
logisk odling i trädgårdsland, 
utekruka samt balkonglåda. 
Ger friskare och starkare väx-
ter samt rikligt med blommor 
och knoppar. 

3 L 129:-
12 L  198:-
20 L  298:-

STROLLER PLUS MOSSA
Stroller Plus+ Mossa bekämpar 
mossan och innehåller dessutom ett 
kvävegödsel som gödslar gräsmattan 
frodigt grön. Använd växtskyddsme-
del och biocider med försiktighet.
3,5 kg räcker till 100 m2  
ORD. PRIS 199:- NU 189:-
8,75 kg räcker till 250m2 
ORD. PRIS 419:- NU 348:-
14 kg räcker till 400m2 
ORD. PRIS 519:- NU 479:-

STROLLER  
T-PLUS KOMBI
Bekämpar ogräs och innehåller 
dessutom ett NPK-gödsel, som 
samtidigt gödslar gräsmattan frodigt 
grön. Bränner inte gräset vid normal 
dosering. Använd växtskyddsmedel 
och biocider med försiktighet. Läs 
alltid etiketten och produktinforma-
tionen före användning 
3,5 kg räcker till 100 m²  
ORD.PRIS 229:- NU 169:- 
8,75 kg räcker till 250m²  
ORD. PRIS 459:-NU 348:- 
14 kg räcker till 400 m²
ORD. PRIS 679:- NU 579:-

GRÄSMATTEPLÅSTER
Ny, smidig färdiglösning som be-
friar gräsmattan från förslitnings-
skador, nedtrampade ytor och 
bruna fläckar i gräsmattan. Färdig 
blandning av fukthållande jord, 
gräsfrön och gödsel med inbyggd 
spridarfunktion. Gror snabbt på 
alla underlag från tidig vår till sen 
höst. 1 kg. Pris per st 129:- 

GRÄS EFFEKT
Organisk, långtidsverkande 
NPK-gödning med naturligt 
kväve och mikroorganismer 
som hjälper till att hålla mossa 
och ogräs borta från gräsmat-
tan. KRAV-märkt. 
6 kg 199:-
10 kg 219:-

BAS GRÄSFRÖ
För vanliga villagräsmattor. Gror 
snabbt, tål slitage, lämpligt även för 
strösådd/eftersådd. 1 kg räcker till 
25-30 m².

VILLA CLASSIC
Etablerar sig mycket snabbt, är slit-
stark och därför mycket lämplig som 
strösådd till en sliten gräsmatta.  
1 kg (30-40 m2) 99,95
3 kg (90-120 m2) 249:-
15 kg (450-600 m2) 1195:-

9995
FRÅN

129:-
Från

199:-
Från

179:-
2 FÖR

7995 9995
FRÅN

189:-
FRÅN

3-i-1: Gräsfrö+växtsubstrat+gödsel

Tänk på! Använd växtskyddsmedel och  
biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten 
och produktinformationen före användning.

169:-
FRÅN
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MYRR D
Hindrar effektivt 
myrorna från att 
komma in i huset 
eller på andra 
ställen. 250 g.

FÅ BUKT MED KRYPEN!

7995

SNIGEL EFFEKT 
Användningsfärdigt bekämp-
ningsmedel för sniglar i granu-
latform. Effektiv på alla sniglar 
och snäckor. Baserat på en 
järnförening som förekommer 
naturligt i miljön. Järn-III-fosfat 
är det enda verksamma ämne 
som är godkänt för bekämpning 
av sniglar för privatpersoner  
i Sverige. Skonsamt för husdjur 
och människor. Skonsamt för 
igelkottar, daggmaskar, bin och 
andra nyttodjur.
500 g 129:-
1000 g  229:-
2500 g  499:-

RADAR DOS
Mot flygande  
insekter. Effektiv 
och snabbver-
kande mot flu-
gor, getingar och 
andra flygande 
insekter inom-
hus. Helt luktfri. 
300 ml. 

MYRR SPRAY
Effektivt för be-
kämpning av 
myror och andra 
krypande insek-
ter inomhus och 
omkring bygg-
nader. Behändig 
handspray som 
är lätt att använ-
da. 500 ml.

MYRR MYRDOSA
Mot myror inomhus. Myrr Myrdosa är 
en effektiv och hygienisk mot myror 
inne. Kan placeras överallt t.o.m på 
köksbordet. 2-pack.

8495

129:-
Från

OGRÄS EFFEKT 
SPRAY
Biologiskt ogräsmedel 
mot alla sorters ogräs 
i trädgården; på grus-
gångar, underhäckar 
och träd. Bekämpar 
även flerårigt ogräs vid 
upprepad behandling. 
Används med fördel 
bland buskar och träd, 
eftersom vedartade 
växter inte dör, även 
om bladverket kan 
skadas. Räcker till  
35 m² vid punktvis  
behandling.

169:-118:- 139:-
ÄTTIKA
Tar bort ogräs på bl.a. grusplaner, 
stenplattor och stensättningar.  
Avlägsnar även beläggning av alger 
och mossa.12 %, 5 L.

7995

NYHET - EN SOMMAR UTAN MYGG!
- TÄCKNINGSYTA UPP TILL 4000 M² 
- LJUDLÖS OCH LUKTFRI  

Tänk på! Använd växtskyddsmedel och  
biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten 
och produktinformationen före användning.

4995:-
FRÅN

Patriot 4995:-
Myggfångare som är tillräck-
lig för de flesta.  För träd-
gårdar och uteplatser med 
normalstora myggproblem. 
Kräver el-anslutning (230 V). 
Täckningsyta upp till 4000 
m². Skyddar dygnet runt, vä-
derbeständig – kan stå ute i 
regn. Ansluts till gasolflaska 
(rek. Pk10/medföljer ej). 
ORD. PRIS 5795:-

Independence 9795:-
För platser med stora mygg-
problem, även där tillgång 
till el inte finns. Sladdlös 
– större frihetsgrad. Stort 
fångstnät, möjliggör färre 
tömningar.  Täckningsyta 
upp till 4 000 m². Skyddar 
dygnet runt, väderbeständig 
– kan stå ute i regn. Ansluts 
till gasolflaska (rek. Pk10/
medföljer ej).

Executive 12995:-
Modell med högst prestanda, 
störst fångsnät samt inbyggd 
smart teknologi. Sladdlös. 
Största fångstnätet, innebär 
färre tömningar. Smart tekno-
logi ger: minskad gasförbruk-
ning (temp./ klocka), autostart, 
batterivarning mm. Täcknings-
yta upp till 4 000 m². Skyddar 
dygnet runt, väderbeständig 
– kan stå ute i regn. Ansluts till 
gasolflaska (rek. Pk10/med-
följer ej).



ETT BATTERI - ÖVER 40 VERKTYG
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18 V HYBRID  
GRÄSTRIMMER
Ryobi One+ Hybrid grästrimmer. 
Grästrimmern som aldrig blir urladdad! 
Den dubbla strömkällan innebär att 
trimmern fungerar likväl med batteri  
som med sladd. EasyEdge™ 
kantklippning. 18V Lithium  
1,3 Ah batteri, snabbladdare.

Inkl. batteri 
och laddare!

ETT batteri driver hela 18 V serien 
med över 40 verktyg för hem och 

trädgård, med One+ får du helt 
enkelt mycket mer!

1695:-

Nyhet!

18 V FUSION  
GRÄSKLIPPARE
Kraftfull 36V 
gräsklippare som 
drivs av (2X) 18V 4.0 
Ah Lithium-batterier  
(inte inkluderat).  
40 cm klippkapacitet. 
50l uppsamlingspåse.  
5 höjdnivåer. 
Batteriindikator.

2495:-

18 V GRÄSTRIMMER
25 cm klippbredd. Automatisk 
trådmatning. EasyEdge™ kant-
klippning. Upp till 20 minuters 
gångtid. Lithium 18V batteri  
(1,3 Ah). 3 timmars laddare.

Inkl. batteri 
och laddare!

995:-
ORD. PRIS 1195:-

STARTKIT 2X 18 V LITHIUM+ 
4,0 AH BATTERIER & LADDARE
Mer kraft och längre driftstid med 4,0 Ah. 
Överbelastningsskydd. Batteriindikator. 
Passar alla verktyg i One+ systemet.

1995:-

Nyhet!

Hybridtrimmer!

3995:-
ORD. PRIS 4490:-

Paketpris med 2 x 18V 4,0 Ah startkit!



KÖP LÖSA MASKINER UTAN BATTERI & LADDARE TILL LÅGA PRISER
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18 V ONE+ FÄRGSPRUTA
3 spraymönster: Rund, Vågrätt och 
Lodrätt. 1000 ml färgbehållare. Passar 
alla typer av vattenbaserad färg (ej 
slam och limfärg). Exkl. batteri och 
laddare. 

18 V ONE+  
MINIKOMPRESSOR
Pumpa däcken och 
uppblåsbara produkter upp till 
150 psi / 10.3BAR / 1030 kPa. 
Automatisk avstängning. Exkl. 
batteri och laddare.  

ERGONOMISK  
18 V ONE+ HÄCKSAX
Bästa åtkomst runt hela häcken!
Förlängningsbart skaft. 90º vridbart bakre 
handtag. 50 cm diamantslipat svärd. 
16 mm grenkapacitet. Inklusive effektiv 
HedgeSweep™ lövfösare. Svärdskydd.  
Vikt 3,7 kg. Säljs exklusive batteri.
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18 V ONE+ GRENSÅG
Förlängningsbar grensåg med extra lång 
räckvidd - upp till 4 meter. Används med 
fördel till beskärning av träd. Med extra 
förlängningsdel - enkel att transportera och 
förvara. Svärdlängd 20 cm. Axelrem och 
svärdskydd medföljer. Säljs exklusive bat-
teri. 

18V ONE+ verktygen nedan är några få exempel av över 40 st verktyg som säljs utan batteri  
& laddare. Du sparar pengar genom att bara betala för batteri & laddare en gång!

995:-

699:-

899:- 995:-

18 V ONE+  
SPIKPISTOL
Klarar dyckert 10-
50mm. Upp till 60 
spikar/min och  
700 per 1,5 Ah  
batteri laddning. 
Underhållsfri och  
utan driftskostnad tack 
vare luft-komprimering.  
Två inställningar -  
serie eller enkel. Exkl. 
batteri och laddare. 
ORD. PRIS 2195:- 2195:-

18 V ONE+ HÄCKSAX
Lätt och välbalanserad. Kraftfull motor med 
högt vridmoment och en klippdiameter på 
22 mm. Roterande bakre handtag möjliggör 
klippning i olika vinklar samt maximal 
användarvänlighet. 55 cm diamantslipat 
svärd. HedgeSweep lövfösare. Säljs exklusive 
batteri. 

995:-

Nyhet!

Köp ett komplett maskinkit med batteri & laddare - bygg ut med tilläggsmaskiner
18 V KIT  
RWSLRCD18022L
Cirkelsåg: Sågkapacitet: 45 mm, 
ställbar för vinkelsågning och  
girning. Borr-/skruvdragare:  
Kompakt och stark modell, vrid-
moment 45Nm. 13 mm chuck. 
Batterier och laddare: Snabblad-
dare och 2 st 1,3 Ah-batterier. 

1795:-
ORD. PRIS 2995:-

1995:-
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BENSINGRÄSKLIPPARE 
RLM5317SME
Självgående och robust maskin 
Subaru 175 cc motor. 4 funktioner 
i 1: Bio-Clip, uppsamlare 70 liter, 
sidoutkast samt bakutkast. Central 
justering av 7 höjdlägen: 25-76 mm. 
Klippkapacitet 53 cm. 

BENSINGRÄSKLIPPARE 
RLM1956MEB
Gräsklippare med kraftfull 
Subaru 190cc motor. Välj mellan 
sidoutkast eller Bio-clip funktion 
som finfördelar och återanvänder 
de klippta gräset. 5 klipphöjdlägen: 
19-76 mm. Klippkapacitet 56 cm

BENSIN MOTORSÅG RCS5133CB
51 cc (2,0 kW) Powr XT™ motorsåg med låga 
vibrationer och hög kedjehastighet 18,3 m/s. 
33 cm svärd. Lättanvända reglage för kedje-
spänning. Oregon kedja. Avvibrerat handtag. 
Praktisk förvaringsväska medföljer.

BENSIN LÖVBÅS RBL26BP
Kraftfull 42cc Powr XT™ lövblås ryggsäcksmodell.  
Hög blåseffekt – 15 m³/min (290 km/h). Cruise 
Control – lättillgänglig ställbar blåshastighet.  
Flexibelt blåsrör ger effektivare luftflöde.

2995:-
ORD. PRIS 3499:-

3995:-
ORD. PRIS 4995:-

995:-
ORD. PRIS 1395:-

2495:-
ORD. PRIS 2695:-

De mindre motorerna från Subaru är kända inom anläggning och entreprenadbranschen som robusta, tillförlitliga 
motorer som tål tuffa tag och används främst i professionella yrkesmaskiner. 2011 inleddes ett samarbete med 
Subaru och Ryobi kan som första varumärke till konsument erbjuda extra högkvalitativa motorer på ett sortiment 
av gräsklippare.
 
Subaru’s nya OHC motorer är på 175/190 cc och är marknadens första små, luftkylda, vertikalaxel motorer 
som drivs med metallkedjor. Automatiskt dekompressionssystem minskar dragmotståndet med 30-40% samt 
säkerställer start vid första försöket. Med innovativ och helt orginell design, har motorerna låg vikt men är 
samtidigt robust byggda och kraftfulla.

KLIPP GRÄSET MED KRAFT 
FRÅN SUBARU MOTORER!

  KRAFTFULLARE (högre vridmoment)  

  LÄGRE BENSINFÖRBRUKNING =  
      längre klipptid per tank

  MILJÖVÄNLIGARE - Upp till 5 gånger  
      lägre utsläpp av giftiga avgaser

  LÄGRE LJUDNIVÅ

  BEHÖVER EJ BLANDA OLJA I BENSIN  
      (använda samma bensin som till  
      gräsklipparen, separat oljetank).

FÖRDELAR  
MED RYOBI  
4-TAKT TRIMMERS  
JÄMFÖRT MED  
2-TAKT TRIMMERS

TAKTS
Bensin Kraft

BENSIN GRÄS-  
& SLYTRIMMER 
RBC430SBSC
Kompakt & miljövänlig 
4-takts motor (30 cc).  
Bekvämt cykelhandtag 
och ergonomisk rygg- 
säckssele. Ingen 
bränslemix, 3-tandad 
röjklinga med 26 cm 
kapacitet. Bump 
Feed trådmatning. 
Enkel pårullning 
av trimmertråd. 
Arbetsbredd 46 cm.

2995:-

BENSIN GRÄS- 
& SLYTRIMER 
RBC26SBB
2-takts motor, 
26 cc. Bekvämt 
cykelhandtag 
och ergonomisk 
ryggsäckssele. 
3-tandad röjklinga 
med 26 cm 
kapacitet. Bump 
Feed trådmatning  
43 cm klippkapacitet.  
Vikt 6,8 kg.
ORD. PRIS 1995:-

1495:-

2995:-

BENSIN  
GRÄSTRIMMER  

RLT26CDY
Bensindriven grästrimmer med 
2-takts motor, 26 cc (0,65 kW). 
START Easy, endast start- och 

gångläge. Bump Feed  
trådmatning.

Vadderad 
dubbelsele 

4-takts motor

Vadderad 
dubbelsele 
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Se priset!

KAP- & GERSÅG KS216M  
480x543x325 mm. Uppläggningsyta 170x700 
mm. Sågbredd 90°: 120 mm, 45°: 83 mm. Såg-
djup 90°: 60 mm, 45°: 42 mm. Sågblad 216x30 
mm. Vridbord vänster max 47°. Horisontal vin-
kelinställning, vänster och höger till 47°. Såg-
huvudvinkel 0°-45°. ORD. PRIS 1399:-

För mindre arbeten

Laser!

995:-
KAP- & GERSÅG KGS216M 
820x543x355 mm. Uppläggningsyta 364x700 mm. 
Sågbredd 90°: 305 mm, 45°: 205 mm. Sågdjup 
90°: 65 mm, 45°: 36 mm. Sågblad Ø 216x30 mm. 
Vridbord vänster (max.) 47°. 230 V. Vikt 14 kg. ORD. 
PRIS 2395:-

För mellanstora arbeten

Laser!

1695:-

ARBETSBORD KSU 400
Maskinstativ och bordsbreddning i en stabil och  
robust konstruktion. Max. viktbelastning på mitt-
delen 250 kg. Vikt 25 kg. ORD. PRIS 2495:- 
NU 1495:-

KAP-/GERINGSÅG PCM 8S
Perfekt för precisionssågning av breda arbets-
stycken. Den har en kraftig 1200 W-motor för tuffa 
jobb. Kaphöjder upp till 70 mm och kapbredder upp 
till 282 mm. Ställbar laserstråle och inbyggd arbets-
belysning. Två stabila sidostöd samt stöd för långa 
arbetsstycken. ORD. PRIS 3195:-

Inkl. benställning  
Inkl. rullstöd (värde 549:-)

2395:-

KAP-& GERSÅG KGS 254 M 
Draganordning med exakt lagring. Med laser för 
exakta snitt. 1800 W/230 V. HM-klinga 254/30 
mm. Sågbredd 90°: 305 mm, 45°: 205 mm. Såg-
djup 90°: 90 mm, 45°: 47 mm. Vikt 19,8 kg. ORD. 
PRIS 3995:-

För större arbeten

Laser!

2595:-

TWINPAK 18V  
JP2A18 LI-152B
Borrskruvdragare och slagskruvdra-
gare i 18 V kit. Borrskruvdragare med 
13 mm chuck och max. vridmoment 
51 Nm. 2 växlar. Slagskruvdragare 
med max. vridmoment 158 Nm. ¼” 
HEX bitsfäste. Batteriindikator och 
AEG Pro Lithium Ion batteriteknologi 
med överbelastningsskydd för bästa 
hållbarhet. Laddningstid 30 min. 2 st 
1,5 Ah Pro Li-Ion batterier, 30 min. 
Laddare och väska. ORD. PRIS 4695:-

Se priset!

2295:-

BORRSKRUVDRAGARE 
12 V R12DD-LL13S
Superkompakt 12 V maskin 
med 2 st 1,3 Ah batterier. Stark 
med vridmoment 30 NM, LED-
arbetsbelysning & batteriindikator 
på maskinen. Momentkontroll i 22 
steg, 2 växlar för optimal prestan-
da vid olika arbetsmoment 0-400 
/ 0-1500 v/min. Snabbladdare 60 
min, borrkapacitet Ø: 25 mm trä, 
10 mm metall. Låg vikt 1,0 kg,  
levereras i väska. ORD. PRIS 
1495:-

Se priset!

Stark & kompakt!
2 batterier!

2 växlar!

899:-



24 Alltid låga priser, alltid enormt sortiment!

NÄR DET MÅSTE BLI BRA! ALLTID LÅGA PRISER, ALLTID ENORMT SORTIMENT!

ALLT DU BEHÖVER TILL DITT ALTANPROJEKT!

TRYCKT TRALL 28X120 MM
Tryckt trallvirke 28x120 mm. Finns i flera längder. 
Pris per m.  Finns även i brunt 18,95/m 1195

TRALL CUMARU
Hårdträ. 25x145 mm. Cumaru får med åren en silvergrå nyans. Cumaru är  
underhållsfri och innehåller naturlig olja vilket gör att den passar utmärkt att  
ha som trall utomhus. Finns i olika längder. Pris per m.

9995

2795

BETONGPLINT
Finns i olika storlekar samt även i justerbar. 
Pris per st. 

GROVBETONG
20 kg.

GJUTRÖR
Finns i olika dimensioner

7095
Från

2795
Från

STOLPSKO 
Stolpsko typ B.  
Används för 
ingjutning i 
betong vid 
infästning av 
stolpar, t.ex. 
staket, pergola 
och carport. 
4x73x40 cm.2295

1

2

2

2995

SIBIRISK LÄRKTRALL
28x120 mm. Finns i längderna 3-6 m. Sibirisk lärk har en jämförelsevis god  
motståndskraft mot biologisk nedbrytning och kan ersätta impregnerat virke  
i många typer av användning. Pris per m.

1

3

45
6

SE MER OM ALTANBYGGE 

PÅ FIXARTV.SE

TRYCKT TRALL  
34X145 MM
Tryckt trallvirke 34x145 mm.  
Finns i flera längder. Pris per m. 1995

Större dimension ger färre skarvar!

För dig som vill ha ett exklusivt utseende!

7

7
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RÄTT VAL AV INFÄSTNING FÖR MONTERING AV  
BÄRLINA PÅ ...
Oavsett vilken fasad du ska fästa bärlinan i, är det viktigt att se till att du
förankrar i husets bärande del, t.ex. i regel. Nedan kan du läsa mer om
vad du bör tänka på, beroende på vilken fasad du har.

...TRÄFASAD 
Om bärlinan ska fästas i en träfasad, använd Träskruv HEX™, en modern 
version av den traditionella franska träskruven. Med HEX™ får du ett star-
kare montage, och mindre risk för sprickbildning vid skruvning.

...TEGEL/HÅLTEGELFASAD 
Att fästa bärlinor i tegelfasader som är bärande, går oftast utan problem. 
Är det däremot en skalmur måste du ta reda på hur stor belastning den är 
byggd för att klara. Montage i de nedre lagren är mindre riskfyllt, men ska 
bärlinan fästas högre upp, måste du vara försiktig. I vissa fall kan det vara 
bäst att fästa bärlinan i husets stomme istället. Använd ESSVE
Fasadplugg GXL.

...BETONGFASAD
Det mest tacksamma materialet att fästa bärlinan i är betong.
Tänk på att nyare grunder är beklädda med en frigolitsarg som
kan se ut som betong. När du borrar märker du att det bara är
ca 1 cm betong, följt av ca 10 cm frigolit. Men därefter kommer det
återigen betong och du måste därför se till att förankra bärlinan
i det inre betonglagret. Vi rekommenderar ESSVE Fasadplugg GXL.

...LÄTTBETONG/LÄTTKLINKERFASAD 
Putsade fasader är oftast av lättklinker eller lättbetong. Förväxling kan ske 
med putsade fasader gjorda av hålsten, håltegel eller tegel. I dessa fall ska 
man gå på instruktionen tegel/håltegelfasad. För lättbetong/lättklinkerfa-
sad är det viktigt att försöka komma så djupt som möjligt in i stenen, du 
ska helst passera stenens centrum. Vår lättbetongskruv Heavy Load är en 
ny smart infästning som skruvas djupt rakt in i lätt-betongen, dvs ingen 
förborrning krävs.

TILL VINKELBESLAG/HÅLPLATTOR/BALKSKOR
För ett snabbt och korrekt montage av vinkelbeslag, hålplattor
och balkskor rekommenderar vi ankarskruv framför ankarspik.
Det är dock viktigt att inte ”överdra” skruven. TX20 bits krävs.

ALLT DU BEHÖVER TILL DITT ALTANPROJEKT!

BÄRLINA
Tryckt hyvlat 45x145 mm. NTR-
klassat. Säljs i olika längder.  
Pris per m.

BALKSKO 
Används vid anslutning av balkar i sam-
ma plan och vid anslutning mellan pelare 
och balk. Finns även med inåtvända 
flikar. 45x137 cm.

1350

2495
ANKARMASSA
För montage och infästning  
i berg och sten. 300 ml.
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ESSVE ANKARSKRUV 
C4 klassad. Finns i längden 40 mm.  
Pris per kartong. 250 st.

TILL MONTAGE I BERG OCH STEN
Rätt val av infästning för montage av stolpskor  
i sten eller berg är ECM Ankarmassa. 

199:-

ESSVE Lättbetongskruv Heavy load. Finns i 
längderna 100-240 mm. 30 st. Pris per kartong.

495:-
Från

ESSVE Fasadplugg GXL. Finns i längderna 
100-240 mm. 50 st. Pris per kartong.

359:-
Från

ESSVE Träskruv HEX. Finns i längderna  
45-150 mm. 100 st. Pris per kartong. 

259:-
Från

2

4

5

5

6

169:-

BERÄKNING AV TRALLSKRUVÅTGÅNG
Virkets bredd  Regelavstånd  Antal skruv/m2

95 mm   600 mm   34 st
120 mm   600 mm   28 st
140 mm   600 mm   24 st

VÄLJ RÄTT SKRUVDIMENSION
Trallvirke 28x120 mm – använd min. 55 mm lång trallskruv.
Trallvirke 34x145 mm – använd min. 70 mm lång trallskruv.

VINKELBESLAG
Används t.ex. vid kryssförband.

3

595
Från

6 BYGGTIPS NÄR DU SKA BYGGA TRALL
STABILT UTAN GUNG
Regla c/c 60 cm och använd virke som är minst 28 mm tjockt. Varje trall-
bräda ska ligga över två fack/tre reglar, dvs minsta längd blir 120 cm.

HA KOLL PÅ BREDDEN
Mät alltid varje trallbräda då den varierar mellan 11,9 – 12,4 mm  
i bredd. För snyggt slutresultat bör hela radens förlängning ha samma 
virkesbredd.

RAKT OCH SNYGGT
Eftersom bredden på trallbrädorna kan variera med några millimeter, un-
derlättar det om du markerar vid varje meter. Använd penna eller snörslå. 
Märker du att brädorna inte ligger helt i linje med dina markeringar, kan 
du allt eftersom enkelt öka mellanrummet mellan brädorna. Då får du 
garanterat ett rakt och liksidigt tralldäck, och du slipper ”fuljustera” på 
slutet.

SNYGGA ÄNDAR
Även om det tar lite extra tid, blir slutresultatet mycket bättre om du 
rensågar varje ändskarv. Använd impregneringsolja vid ändträet för att 
motverka sprickbildning.

TÄNK PÅ ATT VIRKET KRYMPER
Oavsett hur fuktigt virket än är, bör du alltid ha distans mellan varje bräda 
eftersom virket både kan resa sig, vrida sig och krympa ytter-ligare på 
bredden. Har du otur kan skruven då gå av (skruvbrott).

POOLDÄCK
Bygger du pooldäck eller bryggor ska all infästning och skruv vara rostfri 
A2. Vid förborrning får inget borrstål finnas kvar i träkonstruktionen, då 
minsta lilla stålspor kan skapa fula skador/märken.

7
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SKAFFA PROFFSENS  
FAVORITVÄSKA!

NÄR DET MÅSTE BLI BRA! ALLTID LÅGA PRISER, ALLTID ENORMT SORTIMENT!

TRALLSKRUV ESSVE 
TORPEDO MAX III
Unik patenterad trippelgänga 
i spets ger snabb och säker 
montagestart med garanterat 
lågt iskruvningsmoment. Finns 
med vår typgodkända ytbe-
handling CorrSeal C4 och i 
rostfri kvalitet A2. Prisexempel:
4,8x42 mm. CS-250 129:-
4,8x55 mm. CS-250 159:-
4,8x42 mm. A2-250 339:- 129:-

Från

TRALLSKRUV ESSVE
Standardskruv med Cutters-
spår. Kostnadseffektiv skruv 
för de flesta tillämpningar. 
Finns med vår typgodkända 
ytbehandling CorrSeal® och i 
rostfri kvalitet A2 eller A4 (sy-
rafast). Prisexempel:
4,2x30 mm. CS-250 59,90
4,5x55 mm. CS-250 119:-
4,2x42 mm. A2-250 189:-
4,2x42 mm. A4-250 199:- 5995

Från

TRALLSKRUV
Rostfri trallskruv. 
Cutterspets. A2. 
4,2X55, TX20 250 
st.

Se priset!

TRALLSKRUV
BAUHAUS-bandad trallskruv. Cutter-
spets, rostfri A2. 4,2x55 mm.  
1000 st.

Fler dimensioner och 
förpackningar finns  
i varuhusen.

Fler dimensioner och 
förpackningar finns  
i varuhusen.

TRALLSKRUV ROSTFRI CUTTER® 

4,5X75, 300 st. ORD. PRIS 499:- NU 399:- 4,5X75, 250 st. ORD. PRIS 449:- NU 349:- 
4,2X55 300 st. ORD. PRIS 399: - NU 329:- 4,2X45, 400 st. ORD. PRIS 389:- NU 299:-

4,2X45, 200 st. ORD. PRIS 79,95 NU 59,95
4,2X55, 200 st. ORD. PRIS 89,95 NU 69,95
4,5X75, 200 st. ORD. PRIS 89,95 NU 69,95

ttap® Rostfri A4 syrafast C5, Made in Sweden
Ger ett optimalt rostskydd, även i utsatta miljöer.

ttap® Profin® C4E, Made in Sweden
Specialhärdad extra stark trallskruv. Utvecklad 
för montering utan förborrning även i hårdare träslag. 
Miljövänlig C4-klassad Profin® ytbehandling ger ett 
mycket bra rostskydd.

5,0X55, 300 st. ORD. PRIS 349:- NU 249:- 
5,0X75, 250 st. ORD. PRIS 349:- NU 249:-

TRALLSKRUV STRONG BORRANDE 

TRALLSKRUV EPOC CUTTER® 
ttap® Epoc Gold C4. Miljövänlig C4-klassad Epoc 
ytbehandling ger ett mycket bra rostskydd.

*Sortimentet varierar mellan varuhusen.

ttap® är ett unikt skruvgrepp med 
stick-fit® för enkel, snabb och säker  
montering – utan behov av hårt tryck. 

– feel the difference

ttap® skruv och bits är den optimala  
kombinationen.

ESSVE ESSBOXVÄSKA  
Vatten och stöttålig sortiments-
väska för skruv och infästning. 

Nu bygger du själv din perfekta 
skruvväska genom att enkelt 

fylla väskan med ESSVEs  
patenterade skruvboxar,  

kombinationerna är  
oändliga. Exkl skruv.

Klipp ut och ta med  
till varuhuset!

Kupongen finns även att  
hämta i varuhuset om  

du inte vill klippa sönder  
detta fina kampanjblad.

0
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SE FILMEN OCH LÄR 
DIG ALLT OM ESSBOX!

  SPARA 500:-

STOR LAGERRENSNING PÅ HELA TTAP-SORTIMENTET!

139:- 499:-

Giltig t o m 8/6 2014. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden.
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KÖR IN - LASTA PÅ
BETALA PÅ VÄGEN UT

ALLTID LÅGA PRISER, ALLTID ENORMT SORTIMENT!

STAKET BERGEN
Finns i flera mått. Prisexempel avser 
90x180 cm. Tryckimpregnerad furu. 249:-STAKET SVERIGE

Tryckimpregnerad furu. Staket 73x180 cm. Grind 73x100 cm. 
Prisexempel avser staket 73x180 cm. Pris per st. 109:-

UTDRAGBAR MARKIS
Utdragbar markis i två olika storlekar. 300x120 cm  
eller 300x160 cm. Prisexempel avser 300x120 cm. 
ORD. PRIS 1595:-

995:-
STAKET SILENCE
Staketserie Silence i tryckimpregnerat virke.
Prisex. avser 120x110 cm. 

®

®

®

®

STAKETSERIE FANÖ
Staketserie i tryckimpregnerad furu med kraftig ram. 
Staket finns i rak modell 180x80 cm samt i båge 
180x80/95. Prisexempel avser staket 180x80 cm. 
Pris per st.

649:-

239:-
STAKETSERIE FYN
Tryckimpregnerad furu. Prisexempel avser rak mo-
dell 180x80 cm. Pris per st. 

® ®

179:-
STAKETSERIE ROM
Hyvlad/fasad. Tryckimpregnerad furu. Staket 
75x150 cm. Grind 75x100 cm. Prisexempel avser 
staket 75x150 cm. Pris per st. 

399:-

®

STAKET MALMÖ
180x165/180 cm. Tryckimpregnerad furu.

799:-

®
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LILLEVILLA 59 
Redskapsbod tillverkad av 28 mm 
finsk gran. Uppdelad på 2 rum.  
Komplett med golv, takstycken  
och fönster. 15 m². 19995:-

LILLEVILLA 3
Trädgårdsskjul 16 mm. 
Lillevilla +3: yta 4,23 m². 4995:- 
Lillevilla +5: yta 6,63 m². 6995:-

LILLEVILLA LEKSTUGA
19/19 mm. 1,7x1,7 m=2,89 m². Mått veranda ca 
2,16x0,70 m. Levereras omålad. Lagervara. 4995:-

PAVILLION KLAMPENBORG
Komplett paviljong i vitmålat trä med glasväggar. 
3,87x3,87 m. 2,94 m hög.

24995:-LILLEVILLA 27
Förråd i 28 mm gran. 
3x3m = 9 m². Åshöjd 2,5 
m. Takmaterial under-
lagspapp. 11995:-

21995:-

LILLEVILLA  
215 ELEMENT
Inkl. Fönster och dörrar. 
Mått: 4492x3272 mm = 
14,70 m². Åshöjd 3450 mm. 
Väggtjocklek panel 16 mm + 
stomme 70 mm. Takmaterial 
av underlagspapp. 29995:-LILLEVILLA 216 16 MM

Lillevilla 216 16 mm. Kommer i modul. Mått: 
4,49mx3,27m = 14,69 m2. 25995:-

LILLEVILLA 70
Tillverkad av 34 mm finsk gran. 3,9 x 3,9 m = 15,2 
m². Komplett byggsats inkl. golv och kraftigt shingel 
tak. Exkl. Terrass.

®

4995:-
Från
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LANTERNA
Lanterna tillverkad av trä. 
Perfekt för sena sommar-
kvällar. Finns i två olika fomer 
och  i färgerna svart eller 
natur.

995:-

ALLTID LÅGA PRISER, ALLTID ENORMT SORTIMENT!

TRÄLÅDA
Trälådor med insida av zink. Finns i 
färgerna grå och antikvit.
Liten 21x20x30 cm  129:-
Mellan 23x24x36 cm  139:-
Stor 25x28x41 cm   199:-
X-stor 28x33x47 cm  249:-

KRUKA 
ARTSTONE
Krukor i hårdplast 
och återvunnet 
gummi. Alla kru-
korna har en vatten-
reservoar i botten. 
Kan användas både 
inomhus och utom-
hus. Frostsäker ner 
till -40 grader.

KRUKOR SERA
Kruka tillverkad av återvun-
nen plast med ytbehandling 
av sten och plast. Alla kru-
korna har en vattenreservoar 
i botten. Kan användas både 
inomhus och utomhus. Frost-
säker ner till -40 grader.

KERAMIKDJUR
Trädgårdsdekorationer av 
keramik. 129:-

ZINKKRUKA
Zinkkrukor med färgad insida i 
svart, vit och cerise.
Kruka, liten 26x22 cm 129:-
Kruka, stor 32x37 cm 199:-
Skål, liten 30x13 cm 129:-
Skål, stor 41x18 cm 199:-

KRUKOR
Krukor i fiberter-
razzo, ett frostsä-
kert lättviktsma-
terial. Finns i flera 
olika former och 
storlekar. I fär-
gerna svart och 
grått.

149:-
Från

249:-

2995
Från

FONTÄN CASABLANCA
Inkl. pump och belysning. 42,5x41,5x97 
cm.

1495:-

FONTÄN KUNGENS 
KÄLLA
Inkl. pump och belysning. 
För inom- och utomhus-
bruk. Mått 39x29x55,5 
cm. Vikt 7 kg.

129:-
Från

139:-
Från

129:-
Från
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VÄXT
GARANTI

VÄXTGARANTI
Om Din fleråriga, ved-
artade växt inte etable-
rar sig (dvs. vill växa) 
under det första året, 
byter vi ut den eller ger 
dig pengarna tillbaka. 
Denna garanti gäller 
bara buskar och träd, 
ej ett- eller fleråriga 
blommor. Läs mer i vår 
garanti folder i varuhu-
set.

1995

PELARGON ZONALE
Pelargonium hortorum Zonale. Sven-
skodlad. Finns i många nyanser av 
röd, rosa, lila samt vit. Krukstorlek 
11,5 cm. Trivs bäst i en solig place-
ring. Tillför gärna Pelargonnäring för 
rikligare blomning. Pris per st 29,95

PELARGON ZONALE
Välj bland många färger och nyanser av vitt, 
rosa, röd och lila. Krukstorlek 10,5 cm.

100:-
4 för

SOMMARBLOMMOR 6-PACK
Olika sorter att välja bland, t.ex. Petunia, Tagetes och Lobelia. Till samplante-
ring i krukor eller rabatter. Trivs i de flesta placeringar, men föredrar sol till  
halvskugga.

3995

LAVENDEL 6-PACK
Flerårig. Får blomstänglar med blå doftande
blommor. Höjd ca 20 cm.

9995

STJÄRNÖGA
Osteospermum hybrid. Många färger. Krukstorlek 
10,5 cm. Solälskande växt som sluter sina blommor 
om den planteras i skuggan. Pris per st. 29,95

100:-
4 för

IPOMEA
Dekorativ bladväxt för sommarens krukplanteringar. 
Ger effektfulla färgkombinationer. Placeras i sol-
halvskugga, gödslas och vattnas regelbundet.

SYRÉN
Syringa: Klassisk blom-
mande buske med 
försommarblomning, 
har doftande blommor. 
Magnolia: En buske som 
blommar på våren med 
stora vitrosa blommor.

MAGNOLIA
Buske som blommar på 
våren med stora vitrosa 
blommor.

9995 9995

MARGERIT
Argyranthemum frutesens småblommig vit. Kruk-
storlek 10,5 cm. Plocka bort vissna blommor för en 
rikare blomning. Pris per st 29,95

100:-
4 för

Svenskodlad

Svenskodlad

SvenskodladSvenskodlad

4995
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9995
Från

199:-
Från

TRÄDGÅRDSROSOR
Många olika rosor; klätter, 
storblommig och polyantha 
att välja bland. Krukstorlek  
11 cm. Höjd 35 cm. 9995

RHODODENDRON
Trivs bäst i sur jord med ph-halt på 4,5 - 5,5. 
Vattnas direkt efter plantering. Tillsätt göd-
ning efter blomning varje år, observera att det 
måste vara speciell gödning för Rhododen-
dron utan kalk. 
21 cm kruka 99,95
26 cm kruka 169:-
31 cm kruka 249:-

THUJA BRABANT
Med kruka. Höjd 60-80 cm. Vattnas 
rikligt vid och efter plantering så att 
nytt rotsystem bildas. Pris per st 49,95

FLÄTAT PILTRÄD
Flera olika varianter och storlekar.  
2 L kruka 60 cm      149:-  
3,5 L kruka 80 cm     199:- 
5,5 L kruka 120 cm   299:-

149:-
Från

100:-
5 för

7995

NERIUM
Nerium oleander från
medelhavet. Blommar
med vita, rosa eller
röda blommor. Vill stå
i full sol. Vattnas rikligt
och regelbundet. 
Övervintras inomhus 
med sparsammare
vattning. Krukstorlek 
17 cm. Finns både som 
buske och på stam.

Buske 50 cm hög 
99,95
På stam 70 cm hög 
159:-

DADELPALM
Phoenix Robel-
linii. Småbladig 
dadelpalm. Kan 
stå i rumstem-
peratur året om, 
behöver inte 
vinterförvaras 
svalt. Trivs inte i 
torr luft, duscha 
plantan ofta eller 
fukta luften på 
annat sätt.

OLIVTRÄD
Olivträd på stam.  
20 cm kruka,  
höjd 95 cm  199:-
24 cm kruka,  
höjd 150 cm 349:-

299:-

STENPARTI-
VÄXTER
Olika sorter, t.ex. 
Aubretia, Saxifraga 
och Sedum. Fleråriga. 
Krukstorlek 10,5 cm. 
Tåliga och lättskötta. 
Trivs bra i stenparti 
och rabatter. Har ett 
mattliknande växtsätt. 
Pris per st 24,95

MED EN KÄNSLA AV MEDELHAVET

BUXBOM 6-PACK
Buxus sempervirens  
i 6-pack. Höjd 15 cm.  
Bra till samplantering  
eller som kantmarkerare 
runt rabatter. 

9995
Från

Svenskodlade

139:-
3 för
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FRUKTTRÄD
Äpple, körsbär, plommon och päron i 23 cm kruka. 
Höjd ca 140 cm. Välj växtplats med omsorg och 
gräv en väl tilltagen grop. Vattnas regelbundet till 
rotsystemet hunnit utveckla sig. Skyddas gärna mot 
frost med täckväv det första året.

79952995
2 för

ITALIENSKA 
KRYDDOR
Krukstorlek 14 cm. 
Superkvalitet från 
Italien. Finns flera 
sorter t.ex. timjan, 
rosmarin, oregano 
och lavendel. Pris  
per st 29,95

100:-
4 för

JORDGUBBS- OCH SMULTRONPLANTOR 6-PACK
Fragaria ananassa och vesca. Svenskodlade bra sorter i olika varianter. Säljes  
i 8-pack med stor jordmån. Planteras i trädgårdsland eller krukor. Fleråriga.  

5995

BÄRMIX
Välj mellan vinbär, krusbär, björnbär, hallon och blåbär. 
Krukstorlek 14 cm.

VINDRUVOR
Blå eller gröna. Kan odlas på friland i södra Sverige, 
eller i växthus i övriga delar av landet. Spaljeras 
med fördel mot solig vägg för bäst fruktutveckling.

129:-

Svenskodlade

Svenskodlade

TOMATPLANTOR
Många olika sorter att 
välja bland. Svensk-
odlade. Krukstorlek 8,5 
cm. Plantera om i en 
större kruka med göd-
ningsrik jord och ge stöd  
i form av en blompinne. 
Trivs bäst i ett soligt och 
skyddat läge. Pris per st 
19,95

8995

RABARBER
Rabarberplantor i 3 liters kruka. Trivs i sol eller lätt 
skugga och är mycket lättskött. Utmärkt till paj, saft 
och sylt. Finns i flera sorter.

Svenskodlade

299:-


