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Din lokala bygg- och järnhandel
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399:Rek.
:Rek. pris
pris 699:-

Vinkelslip
EINHELL TE-AG  CE 

799:Rek.
:Rek. pris
pris 899:-

Väggfärg
NORDSJÖ Original Matt  BW L 

Vi har sänkt priset
på 1000-tals artiklar.
Leta efter symbolen!
Priserna gäller från 25/9 till 29/10 2017
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79:90
79:90
Sekatör
One Med sidoskär. 700164907

399:399:-

589:589:-

599:599:-

Rek.pris
pris 469:469:Rek.

Rek.pris
pris 689:689:Rek.

Rek.pris
pris 699:699:Rek.

Grensax

Sekatör
PX94 Powergear Med sidoskär. Bra till färska
kvistar och grenar. Ger upp till 3ggr mer klippkraft med sin unika PowerGear mekanism. 700164905

L78 PowerGear™ Med sidoskär och svängt huvud. Bra
för färskt trä, t.ex. en häck
eller när du vill ta bort buskar. Undre bladet är kurvat
för optimalt bett. Det övre
bladet av härdat kolstål. Lätt
klippning tack vare PowerGear™-tekniken. 700073251

Häcksax
HSX92 Powergear X För beskärning av häckar och buskar. Lätt
klippning tack vare PowerGear
mekanism som ger 3ggr bättre
klippkraft. 700164906

219:219:-

229:229:-

199:199:-

Rek.pris
pris 289:289:Rek.

Rek.pris
pris 329:329:Rek.

Rek.pris
pris 269:269:Rek.

Lövräfsa
Gårdskvast
Solid Allsidig gårdskvast för
sopning av trottoarer, uteplatser och andra ställen på gården.
Fiskars PowerClean kombinerar
mjuka och hårda borst för effektiv sopning. Modern design.
700151970

27-P Solid X-Large Ett av
de viktigaste redskapen
när du ska höststäda är
räfsan. Fiskars Solid XL
lövräfsa med aluminium
skaft och 65 cm brett
plasthuvud med flexibla
pinnar är idealisk för att
räfsa större ytor och gräsmattor. 700160850

41:90
41:90
Musfälla
Mjölner Original
Effektiv slagfälla med
världspatenterad
teknik. Säker för barn
och husdjur. Godkänd
av Naturvårdsverket för
möss upp till 40 g. 700162871

Lövräfsa
25-P Solid Large Flata pinnar
vilket gör räfsan smidig och
lätt att arbeta med. 700151968

990:990:-

219:219:-

Rek.pris
pris 11 190:190:Rek.

Rek.pris
pris 249:249:Rek.

Avskräckare
Mus & Råttfritt™ MR 130 DG4 håller borta
möss och råttor inomhus – effektivt, hygieniskt och giftfritt. Silverline® Double Guard®
är en unik ljudteknologi som effektivt
skrämmer bort skadedjuren. Sätt enheten i
vägguttaget på det utrymme du vill skydda,
den verkar direkt och dygnet runt! IP55 klassad. (dammskyddad och spolsäker). 700162773

Trädgårdssäck
Solid Pop Up Praktisk säck för trädgårdsavfall. Tillräckligt stabil för att
fylla med gräs, löv och annat liknande
trädgårdsavfall. Lätt att bära med sig
och kan även användas för enklare
förvaring. Rymmer 172 liter. 700162952
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Samma batteri till flera maskiner!
Köp ett startpaket och få ett reducerat pris på utvalda maskiner.
Paket med
skruvdragare,
2 batterier och laddare

STARTPAKET

2 590:-

Borrskruvdragare

Ord. pris
pris 33 290:Ord.
290:-

DS18DBSL 3,0 AH En av världens starkaste och snabbaste 18V
kompakta borrskruvdragare. Maxmoment 70 Nm, kolborstfri
motor, låg vikt på 1,6 kg och Hitachis välkända ergonomiska
grepp. 700164982
3 års garanti på alla Hitachi elverktyg.
Även på batterier och laddare!
3 års garanti på alla Hitachi elverktyg.
Även på batterier och laddare!

BATTERILÖSA MASKINER I TOOL ONLY SERIEN

990:990:-

490:11 490:-

790:11 790:-

Rek.
pris 11 290:290:Rek. pris

Rek.
Rek. pris
pris 11 990:990:-

Rek.
290:Rek. pris
pris 22 290:-

Vinkelslip

Sticksåg

Cirkelsåg

G18DSL

CJ18DSL

C18DBAL

700160668

700160672

700162601

1 Paket med

skruv-dragare,
2 batterier och laddare

VÄLJ STARTPAKET
1

Skruvdragare

TE-CD 18/2 Li 2-växel för kraftfull skruvning och snabb borrning. Enhands snabbchuck med Quick-Stop. Praktisk väska
ingår. 700161581

2

2 Paket med

1 batteri
och laddare

1 190:-

499:-

Rek. pris
pris 11 390:Rek.
390:-

Rek. pris
pris 799:Rek.
799:-

Batterikit med laddare

STARTKIT 18V Går att fästa på vägg. Smart laddningssystem
för längre batteritid. Batteristatusen kontrolleras och laddas
därefter. Batteriet laddas i reparationsläge. 700161556

Gäller Power X-Change serien från Einhell
BATTERILÖSA MASKINER I POWER X-CHANGE SERIEN

499:499:Rek.
599:Rek. pris
pris 599:-

499:499:-

549:549:-

Rek.
pris 579:579:Rek. pris

Rek.
649:Rek. pris
pris 649:-

Tigersåg

Vinkelslip

Slagskruvdragare

TE-AP 18 Li Solo 700160138

TE-AG 18 Li Solo

TE-CI 18 Li Solo 700160184

319:319:-

700160142

29:90
29:90

119:119:-

Diamantskiva
Superior F4 Cera En diamantskiva som är tunn och har
genomgående turbosegment.
Lämpar sig utomordentligt bra
för att snabbt och enkelt kapa
sten och kakel med hög densitet.
Utmärkt för torr- och våtkapning.
115x1,4x22,23 mm. 700166048

Kapskiva
AS60 Inox Special En kapskiva
som är järn och svavelfri. Lämplig
för stål, rostfritt och syrafast material. Kan även användas i vanligt
järn. 115x1,0x22,23 mm. 700046699

Bitssats
31 delar Bits
tillverkade i högsta
proffskvalitet,
vilket ger perfekt
passform och lång
livslängd. 700160568

ÖVER 30.000 ARTIKLAR FINNS I DEN DIGITALA BUTIKEN
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649:649:-

799:-

Rek.
749:Rek. pris
pris 749:-

Rek. pris 899:-

Väggfärg
Original Matt 7 BW 10L Ger en matt och behaglig
yta till dina väggar. Original Väggfärg matt är avtorkningsbar och är avsedd för målning inomhus
på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv,
m.m. 700157863

Takfärg

Original Helmatt 3 BW 10L Ger
en helmatt och slät yta till dina tak
och väggar. 700160693

1L

Från

199:199:-

499:499:-

Rek.
209:Rek. pris
pris 209:-

2,5 L

3 L En vattenburen, droppfri lasyr för tak och
paneler inomhus. Bromsar både kvistblödning och gulning från nikotin.

Original Halvblank 40 BW Fyllig, vältäckande
och lättapplicerad snickerifärg avsedd för målning
inomhus på karmar, lister, socklar, snickerier, m.m.
Även rostskyddsgrundad plåt/metall inomhus
kan färdigstrykas med Original
Snickerifärg halvblank. 1 L 700158032,

Vit 700111077 Helvit 700111142, Extravit 700111097

2,5 L 700156823

119:-

Köksbänksolja
En specialolja för träytor i köket. Produkten
består av en blandning av noga utvalda
oljor som ger en vacker och tålig yta
med bra vatten- och smutsavvisande
egenskaper. 0,5 L. 700111030

Rek.
399:Rek. pris
pris 399:-

Rek.
489:Rek. pris
pris 489:-

Snickerifärg
Tak/panelvitt

349:349:-

399:399:-

Golvfärg

Original In G50 Vit är en halvblank golvfärg för
inomhus bruk. Används vid målning av betong
och trägolv med lättare till
normalt slitage. OBS: ej till garagegolv. 2,5 L. 700158134

299:299:-

169:169:-

Spackel

Mester-spackel

Rull & BazookaSpackel 627 15 L Färdigblandat
spackel som genom sin konsistens gör
det utmärkt för applicering med roller.
Används på betong, gipsskivor m.m. är
lätt att slipa, övermålbart. 700097199

625 10 L Färdigbladat spackel, lätt att
applicera och slipa. Ut- och bredspackling inomhus, övermålbart. 700165053

54:90
54:90

Rek.
339:Rek. pris
pris 339:-

29:90
29:90

74:90
74:90

Målartvätt
Rengöring före målning
inomhus. Spraya, rengör, låt
torka och måla. Ingen eftersköljning behövs. Används
med fördel tillsammans med
Nitor tvättduk.
1 L. 700136245

Penselset inne

Brons 3 st Penslar för enklare
målning. Innehåller: flat 25, 35,
50 mm. 700161139

Rollerset

Perlon Silver För väggar och tak. God färgkapacitet. Ger medelgrov ytstruktur.
180 mm. 700161271

139:-

199:-

249:-

per kvm.
Rek.
Rek. pris
pris 179:179:-

per kvm.
Rek.
Rek. pris
pris 219:219:-

per kvm.
Rek. pris 295:295:-

Laminatgolv

Laminatgolv

Ekgolv

Dynamic 4771 Callisto 12 st prisvärda
dekorer med klass 32 för normalt slitage
för hemmiljö. Mått: 8x193x1380 mm. 108038

Exquisit Plus 4766 Pettersson Oak
Dark dekor Kronotex 8 mm laminatgolv. Solid, lätt att lägga med en perfekt
sammanfogning. Passar till all typ av
användning i hemmet och i kommersiella miljöer. Exquisit Plus serien finns i
6st dekorer. Mått: 8x244x1380 mm. 108063

Classic Oak 5Gc matt En klassisk 3-stav
i fin sortering. Naturlig ekparkett, ytbehandlad med mattlack som ger ett
naturligt utseende samt lång livslängd.
Mått: 14x207x2200 mm.

Exquisit Plus 4766 Pettersson Oak Dark

Upp till

35%
35
%
rabatt
rabatt

på
frånOutline
Outline
på Fönster
fönster från

30%
30
%
rabatt
rabatt

på skjutdörrar från
på skjutdörrar
från Outline
Outline

Fönsterkampanj!

Skjutdörrskampanj!

Just nu får du 30 % i grundrabatt på alla Outlinefönster! Men inte nog med det, du får mängdrabatt
också. Ju fler fönster du köper desto bättre rabatt blir
det – ända upp till 35%. Så passa på och byt fönster
och spara många tusenlappar. Prata direkt med oss
i butik så berättar vi mer. Välkommen in!		

Välj till aluminiumbeklädnad så får ni en garanterat
slitstark och nästintill underhållsfri utsida. Prata direkt med oss i butik så berättar vi mer. Välkommen in!

Mängdrabatt prisexempel:
Vitmålat träfönster HF 9x13 (ord. pris 5 789:-/st)
1–4 st: 4 052:-/st
5–7 st: 3 879:-/st
8+ st: 3 763:-/st

(30 % rabatt)
(33 % rabatt)
(35 % rabatt)
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Vit 300x1220 mm

Vit 620x1220 mm

Vit 300x1220 mm

Vit 620x1220 mm

/kvm(248:58/frp)
(248:58/frp)
/kvm

/kvm(532:51/frp)
(532:51/frp)
/kvm

/kvm(248:58/frp)
(248:58/frp)
/kvm

/kvm(532:51/frp)
(532:51/frp)
/kvm

184:90
184:90

184:90
184:90

184:90
184:90

184:90
184:90

Vit 300x1220 mm

184:90
/kvm(248:58/frp)
(248:58/frp)
/kvm

Innertak

Innertak

Innertak

Huntonit Classique Färdigmålat, slätt innertak med svagt ”frostad” strukturerad yta.
Classique är valet för dig som hellre vill ha ett
mer traditionellt innertak med slät karaktär.
Säljs i paket (4 skivor). 300x1220 mm: totalt
1,344 kvm. 620x1220 mm: totalt 2,88 kvm. Vit

Huntonit Brilliant Ett nytt tak från Huntonit
med penselmålad yta med ny, vitare färg.
Taket är tillverkat i miljövänligt, slitstarkt, hårt
sammanpressat träfiber. Säljs i paket (4 skivor). 300x1220 mm: totalt 1,344 kvm. 620x1220
mm: totalt 2,88 kvm. Vit 300x1220 mm 700160177, Vit 620x1220

Huntonit Symfoni Färdigmålat innertak med
en lite mildare och mer elegant trästruktur
som ger taket det där lilla extra. Vill du ha ett
modernt lite elegantare innertak bör valet
falla på Symfoni. Säljs i paket (4 skivor), totalt
1,344 kvm. Vit, 300x1220 mm. 700150371		

300x1220 mm 700150373, Vit 620x1220 mm 700150374

mm 700161605

Vit 300x1220 mm

11x2390x620 mm

11x2390x620 mm

/kvm(248:58/frp)
(248:58/frp)
/kvm

/kvm(426:14/frp)
(426:14/frp)
/kvm

/kvm(426:14/frp)
(426:14/frp)
/kvm

184:90

149:-

149:-

Innertak

Inomhuspanel

Inomhuspanel

Huntonit Plankett Färdigmålat innertak
med en kraftig trästruktur som ger ett rustikt
intryck. Plankett bör vara ditt val om du vill
ha ett spännande innertak med mycket liv
i. Säljs i paket (4 skivor), totalt 1,344 kvm. Vit,
300x1220 mm. 700150372			

Skygge 11x2390x620 mm Skygge väggskiva
har ett klassiskt utseende som passar lika bra
när ni bygger nytt som till renovering. Skygge
har fyra frästa spår per skiva , vardera 120 mm
breda och levereras i 2-pack - enkelt att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.
Huntonit har patent på metoden att penselmåla ytan, som ger ditt hem det ursprungliga
och tidlösa utseendet. 2 st skivor/paket, 2,87
m²/paket. 700164734

Perle 11x2390x620 mm Perle väggskiva har
ett elegant utseende som passar lika bra när
ni bygger nytt som till renovering. Perle har
fyra frästa spår per skiva, vardera 120 mm
breda och levereras i 2-pack - enkelt att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.
Huntonit har patent på metoden att penselmåla ytan, som ger ditt hem det ursprungliga
och tidlösa utseende. 2 st skivor/paket, 2,87
m²/paket. 700164735
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Installationsservice för
fönster, dörrar och tak

Delbetala förmånligt
upp till 12 månader

Delbetala ditt köp med BOLIST Konto under  mån utan ränta. UppDelbetala dittom
köpmed
BOLIST
Konto
 mån
ränta.
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WO N D E RVILLE

990:-

1 290:-

Rek.pris
pris 1 :Rek.
090:-

Rek.pris
pris 1 :Rek.
490:-

Motorsåg
AL-KO BKS  

529:629:Toalettstol

Ångtvätt

CC CHINA Verona Exklusive
toalettsits. 

KÄRCHER SC  

19:25

23:10

per lpm.
lpm.
per
Rek.
pris
Rek. pris 20:80
:

per lpm.
lpm.
per
Rek.
pris
Rek. pris 24:92
:

Interiörpanel Rough Vit

Interiörpanel Trend Slät Vit

MOELVEN Massiv träpanel med en finsågad något robust yta
som ger en unik attityd till rummet, x.

MOELVEN Massiv träpanel med rak kant och ett smalt spår som
ger ett modernt intryck. x.

ADRESS

E-POST

ÖPPETTIDER

Ny-Be AB
Kullavägen 5
343 72 ENERYDA

mathias@nybeab.se

Måndag-fredag06:30-18:00
Lördag09:00-12:00

WEBBSIDA

www.nybeab.se

TELEFON

0476-223 00
Vi reserverar oss mot tryckfel, uteblivna leveranser, valutaförändringar, slutförsäljning och andra förändringar utanför vår kontroll. Ev. priser inom parantes är rekommenderade priser. Sortiment och priser kan variera i olika butiker. Vissa varor kan vara beställningsvaror och frakt kan tillkomma.
*BOLIST Konto (3 mån) är en löpande kredit med f.n. 14,07 % rörlig ränta och aviavgift på 19 kr/mån, vilket ger en effektiv ränta på 19,87 % vid en köpsumma på 10 000 kr i 12 månader. Totalt återbetalningsbelopp 11 016 kr. Beräknat 2016-09-07.

