
15.000 KR RABATT PÅ KÖK!
Just nu har vi stora kampanjveckor på Ballingslöv. Köper du ditt kök under 
perioden 1/2 - 14/3 får du just nu minst 15.000 kr i rabatt*! Dessutom 
har vi massor av spännande nyheter för året. Kom in till oss för ett 
inspirerande kökssamtal.

KAMPANJPRIS:

55. 000 kr
*Erbjudandet kan ej kombineras och gäller 
vid köp av kökssnickerier från Ballingslöv 

för minst 70.000 kr. Vid köp över 70.000 kr 
fortsätter prisavdraget. 

ÅF INFO

ÖPPET

VARDAGAR 
07.00-17.00

LÖRDAGAR 
09.00-13.00*Erbjudandet kan ej kombineras och gäller vid köp av kökssnickerier från Ballingslöv för minst 70.000 kr. Vid köp över 70.000 kr fortsätter prisavdraget.

15.000 KR RABATT PÅ KÖK!
Just nu har vi stora kampanjveckor på Ballingslöv. Köper du ditt kök under perioden 1/2 - 14/3 får 
du just nu minst 15.000 kr i rabatt*! Dessutom har vi massor av spännande nyheter för året. Kom 
in till oss för ett inspirerande kökssamtal.

VÄLKOMMEN!

(ord pris 149 kr st)

Anthurium

Daniel

Maria Ros-Marie Solveig

Sven Anna-Carin

Alexandra

För att fira vår nya 
butik har vi fyllt den 
med massor av 
erbjudanden…

Efter att ha funnits i Lilla Edet i snart 
10 år känner vi att det är dags för en 
del förnyelse under 2011.

Under i stort sett hela januari och halva
februari har vi byggt om i butiken.

Vi har nu en helt ny inredning med 
effektiv belysning vilket gör det lättare
för dig som kund att hitta i butiken.

Samtidigt utnyttjar vi butikens ytor 
bättre och kan på så sätt erbjuda våra
kunder ett större sortiment.

För att ytterligare öka vår service, 

tar vi klivet och går med i den eko-

nomiska föreningen BoGrönt.

”BoGrönt står för nöjda kunder, säljer
växter och tillbehör av bästa kvalitet
anpassade för våra olika geografiska
områden och vi har alla ett genuint 
intresse för växter för hem och träd-
gård.” 

Läs mer på vår webbsida: 
www.waxthuset.nu.

85:- per styck

Nu växlar vi upp !
Äntligen

Välkomna in !

Suzette

Ulla

Phalaenopsis

Mixade gröna växter

4 st för 100:-
(ord pris 39 kr st)

Två stänglade

Guzmania

(ord pris 125:-)
4990 per styck

Stort 
utbud
s m å 
priser!

Välkommen till

Västkustkök i Lilla Edet
Göteborgsvägen 22, Lilla Edet
Måndag 15-18, lördag 11-13
Mats: 0704-10 92 00  Dennis: 0766-33 93 99

www.vastkustkok.se


