
 Hvis du gerne vil købe til de absolut 
bedste priser hele året rundt - så skal  

du besøge vores Mega webshop ! 
 

Nordeuropas største udvalg ! 
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Først - Størst - Bedst - Billigst  

Åbningstider fra den 30. marts 

og resten af 2019 sæsonen: 
 

Mandag til torsdag 12.00 til 17.00 
 

Fredag 12.00 til 18.00 
 

Lør. Søn. & helligdage 10.00 til 16.00   
 

NB: Du kan evt. aftale besøg udenfor åbningstiden  

på tlf.: 43 45 09 06 

HUSK: Alle tilbud er gældende fra 
søndag den 1. september til og med 

søndag den 8. september 2019 
 

NB: Vi tager forbehold for udsolgte produkter ! 
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 Så har vi haft en rigtig dejlig Dansk sommer med masser af godt vejr, 
og rigtig mange af vores kunder har anlagt, omlagt eller udvidet           

deres have- og koi damme, og mange er nu kommet med i                 

vores vidunderlig Vand i Haven verden ! 
 

Vi har nu sat en udvalgt del, af vores Japanske koi karper på tilbud,  
hvor du spare op til 30 % samt en stor del af vores havedamsfisk  

hvor du kan spare helt op til 50 % uanset antal. 
 

Vi har også sat alle vores vand og sumpplanter samt åkander,  
på tilbud - hvor du nu får en rabat på 30 % uanset antal. 

 

Vi har endeligt sat alt vores Ogata koi foder på tilbud - og her får            
du nu hele 40 % rabat uanset størrelse og variant ! 

Besøg os på:   www.koishop.dk   &   www.vandihavenshop.dk Besøg os på:   www.koishop.dk   &   www.vandihavenshop.dk 



Besøg os på:         www.koishop.dk  &  www.vandihavenshop.dk 

® 

® 
Først - Størst - Bedst - Billigst  

Du er meget velkommen til at besøge 
vores showroom og butik, for at få lidt 
inspiration - og se vores store udvalg ! 


