pølsevogn og fadøl begge dage!

Åbent hus
onsdag og torsdag
den 25. & 26. maj
Falkevej 14 · 4600 Køge

sælgesTIL REN

INDKØBSPRIS!

kr.

973,-

18 volt m/ 2 batterier
excl. moms

Først til mølle...
vi sælger 100 stk af hver model
til denne kanonpris

kr.

873,-

14 volt m/ 2 batterier
excl. moms

Åbningstider: 9-18 onsdag · 9-17 torsdag

lagersalg - og masser af præmier!

sika sko

Alle SIKA sko og træsko sælges med
30% på dagene

guide handsker

Alle GUIDE handsker sælges med
30% på dagene

maxi 3 i dunk

Alkalisk affedtning, vandbaseret
bl.a. til damp- og højtryksrenser

kr.

138,-

alto våd- / tørsuger

med semiautomatisk filterrensesystem
til den krævende bruger
· Robust støv/vådstøvsuger til værkstedet eller
håndværkeren med M-klassefilter til fint støv
· Komplet tilbehørskit

kun kr.

2.495,-

katrin produkter

Alle KATRIN produkter sælges med
30% på dagene

JNF

er danmarks stærkeste
leverandør i åbne transmissioner

kema

US-45 Universal
– mange anvendelsesområder bl.a.
· Løsner rust
· Fortrænger fugt
· Beskytter mod tæring

kr.

49,-

introduktionssalg
af dykpumper begge dage!

værktøjsskab

Komplet skab med 491 værktøjer

helt speciel pris på dagene

automatisk
slangeopruller

20 bar 3/8” x 20 m. polyslange

kr.

led lenser p7

tyrolit

Håndlygte med over 200 m. rækkevidde

125 x 22 mm. Tyrolit lamelskive k-40-60-80

795,-

kr.

1195

Inklusiv:
· 4 x AAA / LR 03
· 1 x håndledsrem
· 1 x nylonhylster

kr.

299,-

tilbud - 30% - 30% på alle andre tente hjul

125,kr 80,kr 200,-

· Hjul 160 mm 3470 PVR P63
drejelig gummihjul m/firk. topplade
· Hjul 160 mm 3477 PVR P63 drejelig
gummihjul m/brems og firk. topplade
· Hjul 160 mm 3478 PVR P63
fast gummihjul m/firk. topplade

kr.

.

.

-30% - 30%

rulleborde

319,tss22: kr 464,tss32: kr 488,tss11: kr

.

.

.

restsalg
mag-tråd

Massiv, kobberbelagt mag-tråd
(inkl. legeringstillæg)
0,8 mm, 15 kg

1,0 mm, 18 kg

180,kr 194,-

kr.

.

specialpris
på svejseudstyr begge dage!

konkurrence

reno kompressor
tilbud - 30% på alle andre kompressorer

gæt & vind elværktøj
for 10.000 kr!
Svejs dig til en ny svejsemaskine!

kr.

790,-

· Lav en svejseprøve
· Ring og tilmeld dig allerede nu!
Tlf.: 5664 0770
Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl.

Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S

tente hjul

