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STURES SPISAR AB
Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00, Lunnavägen 6, Alafors • e-post: lars@sturesspisar.se

• 2 storlekar
• Flera olika modeller 
• Helt i gjutjärn

”Gör om din spis 
till en effektiv 
värmekälla”

Mod. 510 P

1000:- rabatt 
på alla Keddy 
spiskasetter

Ju
st 

nu

Sveriges mest 
sålda spiskasset

För närmaste kampanj-
återförsäljare gå in på 

www.jotul.se

Jøtul F 373

Jøtul 370-serien pris från 18.590:-

Jøtul F 376 Jøtul FS 381 BP
Jøtul 380-serien pris 
från 29.900:-

Scanspis 58-1

Scanspis 58-serien pris från 15.900:-

Scanspis 58-3Scanspis 58-2

*En modern braskamin har 40% 
eff ektivare förbränning och 90% 
mindre utsläpp. Passa på att 
höja din egen komfort och sänk 
dina uppvärmningskost-
nader samtidigt som 
du gör en insats 
för miljön. 
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3.000:-
rabatt på Jøtul

F 370-serien med

skorsten**

Ge din gamla uppvärmning sparken 
och sänk dina värmekostnader 
med en modern braskamin istället. 
Att elda med ved tjänar både du 
och miljön på.*

JUST NU3000 KR PAKETRABATTKAMIN OCH SKORSTEN

KAMPANJPRISER 
PÅ MURSPISAR!

Mod. 510 P

Finns även 
med 2 dörrar

20
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KL 10-14

Representanter från våra leverantörer och 
skorstensfejarmästare Göran Björk finns på plats!

Den nya tekniklösningen med varvtalsstyrning läser 

av husets värmebehov för att kunna styra värmen ännu 

effektivare än tidigare. När behovet är stort arbetar 

värmepumpen intensivare och när det är litet går den ner 

på sparlåga. Är det varmt ute används mindre energi. Är 

det många som duschar produceras mer varmvatten. Och 

det med marknadens bästa varmvattenproduktion!

Optimeringen minimerar energiåtgången, maximerar 

värmeproduktionen, skonar miljön och ökar livslängden 

på värmepumpen. Din vinst är solklar – mer pengar över 

till roliga saker.

Första
varvtalsstyrda

bergvärmepumpen

Vi bjuder på kaffe & kaka

Vedum möbler

20%
rabatt

Takdusch
med termostatblandare

PURA 40

2.900:-

Vissa utställningsmöbler

50%
rabatt

Fyndtorget
med diverse 
produkter


