
699,-
Spar 400,-

Nordsjö 
Væg- og Loftspartel
Medium
10 liter
Højtfyldende mediumgrov allround-spartel-
masse til plet- og fuldspartling af puds, 
beton, gipsplader og lignende byggemate-
rialer. Er velegnet til spartling og armering 
af gipspladesamlinger med ilægning af pa-
pirfugestrimmel. Anvendes kun indendørs i 
tørre rum. 

INDENDØRS VÆG - TRÆ - OG GULVMALING

Nordsjö 
Original Vægmaling 
Helmat 5
10 liter
Giver en flot og helmat overflade til 
dine vægge. Anvendes til maling in-
dendørs på puds, letbeton, gips-kar-
tonplader og lignende byggepladser, 
glasfibervæv, m.m.

Nordsjö 
Perform+ Bathroom
2,5 liter
En halvblank acrylplastmaling til maling 
i vådrum på puds, beton, letbeton, gip-
skartonplader og lignende byggepladser, 
glasfibervæv, m.m. Velegnet til brug i 
institutioner, storkøkkener, levnedsmidde-
lindustri, hospitaler og lignende steder, 
hvor der stiller høje krav til overfladestyrke 
og vaskbarhed. 549,-

Nordsjö Original 
Vægmaling Mat 10
10 liter
Giver en flot og mat overflade til dine 
vægge. Kan aftørres og er velegnet til 
maling indendørs på puds, beton, letbeton, 
gipskartonplader og lignende byggeplader, 
glasfibervæv, m.m.

799,-
Nordsjö Original 
Træværksmaling 
Halvblank
2,5 liter
Fylding, dækkende og letpåført træværks-
maling beregnet til indendørs malearbejde 
af karme, lister, køkkenlåger, døre og sok-
ler. Også metal og stål, som er forbehandlet 
med rustbeskyttelse kan færdigmales med 
Original Træværksmaling halvblank. 

149,-

499,-
Nordsjö 
Original Gulvmaling
2,5 liter
Slidstærk, halvblank acrylgulvmaling til 
indendørs brug. Anvendes til beton- og 
trægulve med let til normal slittage. OBS! 
Må ikke anvendes på garagegulve. 

499,-

Spar 238,-

Spar 166,-

Spar 400,-

Spar 217,-

Spar 137,-

Vi bringer ud
efter aftale
max. 10 km

Tilbuddene er gældende til 29/5 2021

-25%
PÅ ALT NORDSJÖ MALING

Gælder både indendørs og udendørs maling

PÅSKETILBUD

Viborgvej 142
8210 Hasle

 
 

Lystrupvej 238
8520 Lystrup

-25%
PÅ ALT NORDSJÖ MALING

Gælder både indendørs og udendørs maling

PÅSKETILBUD

Viborgvej 142
8210 Hasle
Tlf: 86158070

www.haslefarver.dk 

 
 

Lystrupvej 238
8520 Lystrup
Tlf: 8622 1616

www.lystrupfarver.dk en del af

Åbningstider Lystrup Farver:
Mandag - torsdag 09.30 - 17.30
Fredag 09.30 - 18.00
Lørdag 09.00 - 13.00
Søndag Lukket 

www.lystrupfarver.dk

Åbningstider Hasle Farver:
Mandag - torsdag 09.30 - 17.30
Fredag 09.30 - 18.00
Lørdag 09.30 - 12.00
Søndag Lukket 

www.haslefarver.dk

Lystrup og Hasle Farver
har et godt tilbud

-25%
PÅ ALT NORDSJÖ MALING

Gælder både indendørs og udendørs maling

Tilbuddet 
gælder til
18 .april


