


4.625,-
Panorama  

F.eks. str. 170x240 cm

Håndvævet tæppe i 100% ren uld. Kollektionen er 
inspireret af den skandinaviske stil. Produceret i 
Indien. Fås i flere størrelser og farver.

199,-
Princetown  

loop

Normalpris 259,- 
pr. m2 

Et flot tæppe i unik vævning, der er permanent 
antistatisk og antismudsbehandlet. 10 års slid- og 
plet-væk-garanti. Bredde 400 cm. Fås i 4 farver.

GULV- ELLER  
GARDINEKSPERT

helt GRATIS og uforpligtende!

Bestil en

Vinterhygge
i dit hjem

Spar 

60,-

Spar 

10%

Normalpris  
5.139,-

25%
Nordic Shades®  

stofgardiner
SPAR

Prima berberEpoca Moss

199,-799,-
Normalpris 239,-

pr. m2 
Normalpris 1.045,-

pr. m2 

Garant Thisted 
Industrivej 61, 7700 Thisted, 97 92 13 88
Åbningstider: Mandag - Fredag: 8.00 - 17.00, Lørdag: 9.00 - 12.30

www.garant.nu

Spar 

40,- 

Spar 

246,- 

Et utroligt lækkert tæppe, der med sin ekstreme 
blødhed vækker lysten til bare tæer. Farverne er 
delikate og dybe med et let changerende look. 
Tæppet kan skæres i næsten alle faconer og 
laves pr. mål.

Selv en lille detalje kan gøre en stor forskel i 
hjemmet. Prima Berber er et danskproduceret, 
praktisk gulvtæppe med god komfort. Fås i 3 
farver og 2 bredder.

4.625,-
Panorama  

F.eks. str. 170x240 cm

Håndvævet tæppe i 100% ren uld. Kollektionen er 
inspireret af den skandinaviske stil. Produceret i 
Indien. Fås i flere størrelser og farver. 

Spar 

10%

Normalpris  
5.139,-

319,-
Novego  

vinylplank

Normalpris 399,- 
pr. m2 

Spar 

80,- 

•  Brede planker
•  Ekstrem høj slidstyrke
•  100% Vandfast
•  Naturligt 3D udseende
•  Microfas på 4 sider

•  100% Phthalatfri
•  God gangkomfort
•  Nem at lægge
• 8 dessiner

Vi forhandler kvalitets- 
maling fra Beckers

Garant Thisted 
Industrivej 61, 7700 Thisted, 97 92 13 88
Åbningstider: Mandag - Fredag: 8.00 - 17.00, Lørdag: 9.00 - 12.30

www.garant.nu

Den luksuriøse  
kvalitet i 80% uld  
og 20% polyamid  
skaber et blødt underlag 
for familiens juletræ og 
ikke mindst julegaverne.

Akustik  
paneler fra

995,-
Christmas  
Feelings

Ø 130 cm.

NYHED

Dansk producerede akustikpaneler som 
fås i flere farver og størrelser. Perfekt til 
at forbedre akustikken i hjemmet og så 
er de tilmed dekorative. Akustikpanel-
erne fås både til vægge og lofter.

Spar 

15%

550,-
pr. stk. 

Normalpris fra  
648,- pr. stk.

Beckers Living Paint Color Semi-gloss er en maling til træ 
og metal indendørs. Det er let at male med, flyder godt 
og tørrer hurtigt. Farven giver en glat og smuk halvblank 
overflade, der ikke bliver gul, lugter minimal under ma-
ling og tørring.  Svanemærket. Før 649,- 

Nyhed Interio 7 er en mat maling brugt på vægge og lof-
ter indendørs. Malingen er lettere at vaske af og er egnet 
til maling af tidligere malede overflader på gips, beton, 
træfiberplader, spån, gips og væv. Interio 7 tørrer hurtigt 
og kan males igen efter ca. 3 timer. Svanemærket. Før 
1049,- 

Nu kun

450,-
3 ltr.

Nu kun

699,-
10 ltr.


