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Vårens stora

   kökskampanj!

20% 
RABATT PÅ KÖK & 

20 000 KR RABATT 
PÅ VITVAROR

35 %
UPP TILL

PÅ FÖNSTER OCH 
YTTERDÖRRAR

Tips och råd inför ditt dörrbyteTips och råd inför ditt dörrbyte

» SPARA ENERGI MED NYA FÖNSTER

» Nyheter i golvsortimentet
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VÅRENS STORA KAMPANJ 
FRÅN BALLINGSLÖV ÄR HÄR

*KÖK: Vid köp av kökssnickerier för minst 90 000 kr. VITVAROR: Vid köp 
av minst 4 vitvaror. BADRUM: Vid köp av minst kommod och tvättställ. 
Kampanjen pågår t o m 20/3.

Vårens stora kampanj på kök, badrum och förvaring från Ballingslöv 
är här! Just nu får du 20% rabatt på kök och 20 000 kr rabatt på 
vitvaror. Dessutom 20% rabatt på badrum och förvaring. Besök våra 
stora utställningar på Smedjegatan för mer insipration eller kika in på 
ballingslov.se

Ta med dig dina köksdrömmar och kom in tilll oss så hjälper vi dig 
hela vägen från start till klart.

VÄLKOMMEN!

Se filmen om hur processen att köpa kök hos oss ser ut på
fellessonsbygghandel.se/ballingslovsbutiken

Vårens stora
   kökskampanj!

BILL SJÖQVIST
bsj@fellessons.se
0470-70 98 42

MADELEINE ERICSSON
mer@fellessons.se
0470-70 98 45

20% 
RABATT PÅ KÖK & 

20 000 KR RABATT 
PÅ VITVAROR

8.

10.

KU`DAMM
från Berry Alloc 

399:-

/m2

Fler laminatgolv på lager!

Nyhet!

11. MASSIVT FURUGOLV 25/159 HÅRDVAXOLJA 449:-/m2

1. ERVE 279:-/m2 2. VERONA 479:-/m2 3. LIMESTONE 399:-/m2 4. CORNWALL 749:-/m2

5. TARANTO 389:-/m2 6. COMO 349:-/m2 7. VIGO 599:-/m2

NADURA 399:-/m29. HAGALID 379:-/m2

Nyhet!

EKVALLA 359:-/m2

Nyhet!

Välj rätt golv för dina behov!
Inför valet av golv kan det vara värt att fundera 
över vilka yttre påfrestningar golvet kommer att 
utsättas för. Kanske är det barn som kör rally i 
vardagsrummet eller hunden som spinner loss 
i jakten på en boll? I dessa lägen kan det vara 
idé att kika på golv som tål lite högre belastning 
som t ex laminat eller härdade trägolv.

Massiva trägolv är varma och mjuka att gå på 
men ganska känsliga, de får snabbt en vacker 
patina.

Parkettgolven ger också en varm och mjuk 
känsla och är dessutom enklare att lägga. De 
kan  även slipas om när ytan blivit för repig.

DITT NYA GOLV HITTAR DU HOS OSS!



Snabbtving QCB-300
Klämhandtag med varierad hastighet 
som gör det lätt att öka tryckkraften. 
Avtagbara backar med V-spår.

Smartpack Karminfästning
När du snabbt och enkelt ska 
montera 1 stort fönster alternativt 1 
ytter- eller fönsterdörr.

Ord. pris 299:-

175:-259:-

VERKTYGEN SOM GÖR JOBBET!

Bitsset
Innehåller 54 delar: 51 bits, en 
magnetisk universalbitshållare, en 
bitshållare med magnetisk snabb-
lossning, en hylsadapter 1/4".  
För universalbruk. 

Ord. pris 199:-

175:-
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Ett fönsterbyte är inte enbart en inves-
tering i husets utseende. Med moderna 
fönster sparar du även en hel del energi. 

Om du har vanliga, gamla tvåglasfönster 
står fönster och dörrar för mer än en tredje-
del av husets värmeförluster. Ett byte till 
nya, energieffektiva fönster innebär mins-
kade värmeförluster och lägre energiåtgång 
– bra för både plånbok och klimat.

Ju lägre U-värde, desto bättre 
isoleringsförmåga
Ett fönsters energieffektivitet mäts i U-vär-
de. Det är ett mått på hur bra hela fönstret, 
det vill säga glas, karm och båge, isolerar. 
Medan äldre fönster har ett U-värde kring 
3,0 kan ett modernt 3-glasfönster ha ett så 
lågt U-värde som 0,8.

Spara energi med 
nya fönster

Fönster 
och dörrar

 35 % 

”
Ventilation

 15 % 

Tak

 15 % 

Väggar

 20 % 

Golv och källare

15 % 

Värmeförlusten 

är störst genom 

fönster och dörrar

Svårt med alla val?Våra duktiga säljare guidar dig rätt!

Fönster för alla 
hus och stilar

Vision  
Stilrena fönster och altandörrar 
med vackra smala fönsterbågar 
och stort ljusinsläpp. Fasadsidan 
är beklädd av tålig aluminium som 
ökar fönstrets kvalitet och livslängd 
och gör utsidan så gott som 
underhållsfri. 

Retro  
Ett lättskött och välisolerat modernt 
3-glasfönster, fast med en design 
som påminner om hur det såg ut 
förr. Sidhängt fönster med isolerruta 
och profilerade invändiga detaljer 
i trä och aluminiumklädd utsida. 
Spröjs och beslag förstärker den 
gammaldags stilen. 

Original alu  
Elitfönsters mest sålda fönster! 
Gediget och lättskött fönster i 
tidlös stil med 3-glas isolerruta och 
trästomme som klätts med tåligt 
aluminium på fasadsidan.  

Elitfönster har tillverkat fönster i Sverige sedan 
1924. I genomsnitt byter vi bara fönster en gång 
i livet. Vilken stil du har på ditt hus påverkar mer 
än du tror. Elitfönster har fönster för alla stilar och 
lämnar dessutom upp till 30 års garanti.

*Erbjudandet från Elitfönster gäller modellerna 
Original, Retro och Vision

35 %
UPP TILL

PÅ FÖNSTER OCH 
 FÖNSTERDÖRRAR*

1. Vilken typ av hus har du? 
Ett traditionellt rött trähus har en stil, 
medan funkis- eller 50-talshuset har en 
annan och villan från 70-talet ytterligare 
en. Idag går det att få fönster i moderna, 
lättskötta material i alla stilar och 
modeller. 

2. Var ligger ditt hus?
Husets geografiska läge och omgivningar är 
nästa viktiga faktor. Om huset ligger i stan, 
på landet eller vid havet påverkar val av 
fönstertyp, material, modell och glas. 

3. Materialval och skötsel?
Förutom klassiska träfönster har fönster 
med utsida i aluminium blivit allt vanligare. 
Detta ger bättre motståndskraft mot väder 
och vind samt minimalt underhållsbehov. 
Dessutom finns även fönster helt i 
aluminium.

Tre frågor inför 
ditt fönsterbyte

Tips, tips, tips!
Sovrumsfönster eller fönster i söderläge 
kan med fördel utrustas med solskydd 

för att undvika att rummet blir för varmt. 
I sovrummet är det även en god idé att 

fundera över myggnät. 

Idag finns snygga och smidiga lösningar. 
Spana in våra utställningar! 
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VEGA 8 390:- LEJONET 6 290:- LINJALEN 8 990:- KVADRATEN 10 990:- P 710 5 990:- P 100 4 790:-

*Erbjudandet från Diplomat gäller hela 
sortimentet från Diplomat Ytterdörrar (gäller 
ej Basic samt 2-färgsmålade ytterdörrar).

Diplomat erbjuder ett brett sortiment av ytterdörrar i fyra olika stilfamiljer; Modern, Nordisk, Klassisk 
och Lantlig. Alla är rustade för att stå emot ett typiskt svenskt klimat och  flera av våra modeller går att 
få både som enkeldörr, pardörr och garageport.

Vi har DIN NYA DÖRR

Klassisk
Britta

Lantlig
Jane

Modern
Inez

Nordisk
Bella

VILKEN BOR 
PASSAR DIG?
Med en NorDan ytterdörr från 
Bor-serien får du en funktionell 
design med stora möjligheter 
för skräddarsydda lösningar. 
Oavsett vad du söker finns en 
Bor-dörr just för ditt hus!

Bor
Glamis

Bor
Kuben

Bor
Rutan

Bor
Pluto

35 %
PÅ YTTERDÖRRAR FRÅN
Diplomat och NorDan* Dörrarna i ADVANCE-LINE har det 

lilla extra, från noggrant utvalda 
material till smarta lösningar och 
högsta finish.

Classic
Debussy

Character
Identity

Classic
Schumann

Funktion
Elbe

DÖRRAR MED 
MER AV ALLT

*Erbjudandet från Swedoor gäller Advance-Line. 

VÄLJ BLAND VÅRA LAGERDÖRRAR & FÅ DÖRREN MED DIG HEM DIREKT!

Ytterdörrstrycke
Ytterdörrstryck i mattbor-
stad krom. Genomgående 
skruvar och dubbel 
returfjäder.

GÖR DIN NYA DÖRR KOMPLETT

Behörsats ASSA 2000
Komplett entrébehörsats 1965 
d1212 för genomgående fast-
sättning. Med 5 st nycklar.

Ord. pris 3199:-

2699:-
479:-

Dörrbroms
Dörrbroms för montering 
på anslagssidan. Dörr-
bredd 700 till 910 mm.

Ord. pris 269:-

195:-

25 %
PÅ SWEDDOR ADVANCE-LINE 

YTTERDÖRRAR

Finns även i svart och grått

1. Att välja stil 
Normalt säger man utgå från stilen 
på huset. Men ibland vill man ge ett 
äldre hus en modern look med en ny 
ytterdörr.

2. Fönster i dörren lyser upp
Har du en trång, mörk hall lättas 
denna upp med en dörr med någon 
form av ljusinsläpp.

3. Öppna utan nyckel
Varför inte passa på att uppgradera 
till ett nyckelfritt digitalt lås med kod/
bricka i samband med dörrbytet?

Tre tips inför 
dörrbytet



Massiva trägolv och innepaneler.
Attefallshus, friggebodar och bastu.

UTFORSKA BASECOS STORA UTBUD!

SMEDJEGATAN 9, VÄXJÖ 
0470-709800 |  INFO@FELLESSONS.SE  |  FELLESSONSBYGGHANDEL.SE  

ISBJÖRNSVÄGEN 4, VÄXJÖ 
0470-709880 |  INFO@FELLESSONS.SE  |  FELLESSONSBYGGHANDEL.SE  Priserna och kampanjer gäller t o m 9/4 2021 om inget annat anges. Priserna kan ej kombineras 

med andra rabatter eller erbjudanden. Alla priser är inkl. moms om inget annat anges. 
Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

BYGGHANDELN  MÅNDAG - FREDAG 06.30-18.00
BALLINGSLÖV  MÅNDAG - FREDAG 09.00-18.00

BYGGHANDELN EVEDAL  MÅNDAG - FREDAG 06.30-18.00
 LÖRDAGAR       09:00-13:00

HITTA OSS PÅ SOCIALA MEDIER!
@ FELLESSONS_BYGGHANDEL

SV-SE.FACEBOOK.COM/FELLESSONSBYGGHANDEL

FELLESSONS BYGGHANDEL
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Besök våra anläggningar:

BORSTAD SLÄTSPONT
15X118 MM, VIT

Finns även 
15x95 mm
 på EvedalOmfamna Omfamna naturennaturen i ditt hem i ditt hem

279:-/M2

PUTSAD SLÄTSPONT
15X118 MM, VIT

PUTSAD SPÅRPANEL
15X120 MM, VIT

PUTSAD PÄRLSPONT
15X120 MM, VIT

FINSÅGAD SLÄTSPONT
15X143 MM, VIT

BORSTAD SLÄTSPONT
15X118 MM, BRUN


