
Comforts Värmepaket
– Förbättrar inomhusmiljön
– Minskar din klimatpåverkan
– Kan minska uppvärmningskostnaderna

Comfort Färdigt badrum

– Från skiss till verklighet

– Helhetslösning 

– Fast pris samt fast tidsplan för installationen Du får hela jobbet gjort
Du får ett fast pris och en fast tid för installationen. Du avgör själv 
om du vill ha hjälp med allt eller bara en del av arbetet. En bad-

rumsrenovering engagerar många hantverkare – snickare, kakelsät-
tare, elektriker och rörmontörer. Du behöver bara en kontaktper-

son hos oss, som samordnar arbetet från start till mål.

Börja med att Mäta upp längd, bredd och höjd i ditt badrum märk 
ut dörrar och fönster.  Ta med en enkel skiss till oss. Sedan väljer du 
inredning. Tillsammans möblerar vi om och testar olika alternativ.
 Genom vårt ritprogram kan du virtuellt röra dig i badrummet som 
om det redan vore klart.  Vi ser också till att du inte glömmer några 

detaljer. - Ska vattenrören vara dolda eller synliga? 
Ska toan vara vägghängd? Infällda spotlights? Golvvärme?

Nu kan du dra av 50 procent när du gör 
reparationer på huset tack vare ROT-avdraget. 

Skattereduktionen gäller för reparationer, ombyggnad och tillbyggnad
i både hus och bostadsrätter. Det gör att du får tillbaka halva kostnaden

när du gör renoveringar som kostar upp till 100.000 kronor. Avdraget gäller per
person, så om ni är två delägare kan ni dra 50 procent vardera på en

arbetskostnad upp till 200.000 kronor.

Välkommen in i butiken om ni vill veta mer om våra ROT-tjänster.

nu 995:-

nu 750:-

nu 950:-

ROT-avdraget är här!
Renovera och spara pengar

Färdigt badrum

NYINVIGNING av vår fi na butik 
den 1 okt  kl 9-19 och den 2 okt kl 9-18
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Scanspis 58-6
Pris från 22.900:-
Nu från 19.900:-

Scanspis 58-3
Pris från 22.900:-
Nu från 19.990:-

Jøtul F 371
Pris från 18.900:-

Nu från 16.990:-

Jøtul I 400 Harmony
Pris från 13.390:-

Nu från 11.390:-
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Jøtul I 400 Panorama
Pris från 14.390:-

Nu från 12.390:-

Brännheta
priser

Kanonerbjudande på
kända varumärken

Jøtul F 3 BP
Pris från 11.390:-

Nu från 9.990:-
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Nya öppettider från 5 oktober: vardagar 09 - 18 (lunchstängt 12 - 13)

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

Keddyveckor 29/9 – 30/10

Köp eldstad
så får du 
ännu mer

inredning!

Köp spiskassett

så får du 
1000:- rabatt

På köpet

Presentkort

2.500:-
Att handla för i 

Svenska Hems 

butiker.


