
Åbningstider fra den 26. oktober 

og frem til foråret 2021: 
 

Mandag 12.00 til 17.00 
 

NB: Du er velkommen til besøge os udenfor  

ovennævnte åbningstid, men ring i  
forvejen og aftal dag og tid -  

på tlf.: 43 45 09 06 og vi er på denne telefon 

alle hverdage fra kl. 12.00 til 16.00 

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

Vi takker alle vores kunder for en helt  

fantastisk 2020 sæson, hvor der i disse 

Corona tider, er kommet rigtig mange 

nye og glade havedamsejere til, som alle 

har fået deres helt egen lille paradis, 

som skaber liv i haven - og ro i sjælen ! 
 

Vi slutter sæsonen med et brag: 
 

Fredag 23. oktober kl. 12.00 til kl. 18.00  

        Lørdag den 24. oktober kl. 10.00 til kl. 17.00  
                Søndag den 25. oktober kl. 10.00 til kl. 16.00 

 

Se nogle af tilbuddene på de næste sider 

men mød op - der er meget mere og flere 

tilbud, end vi kan beskrive her ! 

® 

® 

Først - Størst - Bedst - Billigst  



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

du besøge vores Mega webshop ! 
 

Nordeuropas største udvalg ! 

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

du besøge vores Mega webshop ! 
 

Nordeuropas største udvalg ! 

Åbningstider fra den 26. oktober 

og frem til foråret 2021: 
 

Mandag 12.00 til 17.00 
 

NB: Du er velkommen til besøge os udenfor  

ovennævnte åbningstid, men ring i  
forvejen og aftal dag og tid -  

på tlf.: 43 45 09 06 

HUSK:  Alle tilbud er gældende  
til og med den 25. oktober 2020 

 

NB: Vi tager forbehold for udsolgte produkter ! 

HUSK:  Alle tilbud er gældende  
til og med den 25. oktober 2020 

 

NB: Vi tager forbehold for udsolgte produkter ! 

 Så går året igen på held - og mange havedamsejere, har nu travlt med 
at vintersikre havedammen, og her er det vigtigt at huske, at få de  

fleste blade og skidt op fra bunden, da disse ellers vil udvikle farlige 

gasser, hvis dammen fryser til, og lige så vigtigt er det at montere en 
isfrihætte, beluftningssæt eller varmer, for at sikre at der altid vil  

være en åbning, hvor de farlige gasser kan slippe ud ! 
 

Vi har nu sat en udvalgt del, af vores vintersikring produkter på tilbud 
samt Aqua-Tech ECO-Vac havedamsstøvsuger, så du rigtigt kan få  

renset grundigt op i din havedam !  
 

Så velkommen til nogle gode efterårsdage, hvor du også kan se alle 
vores fantastik flotte koi’er - som nu alle er kommet ind i varmen ! 

® 

® 

Først - Størst - Bedst - Billigst  

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



Flydeskimmer med indbygget pumpe, 
sørger let og elegant at indsamle blade 
og andet uønskede skidt fra overfalden  

2800 l/t og bruger kun 45 watt. 

Isfri flyder med indbygget pumpe, og 
varmer. Bruger kun 2 watt, og ved  
2° slår varmeren automatisk til og  
bruger op til maksimum 50 watt. 

Yderst effektiv havedamsstøvsuger, og       
den kraftfulde 1400 watt motor gør           

rengøringsjobbet til en leg! 
  

ECO-Vac stopper automatisk efter 50 sek.,  
og starter igen 30 sekunder efter tømning. 

 

Den store ekstra stærke 35-liter beholder, 
skaber et kraftigt vakuum på 18 Kpa. 

 

ECO-Vac renser din havedam på en nem, 
hurtig og effektiv måde. 

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

Isfrihætte kan stabiliseres 
ved at fylde sten i kamrene 

® 

® 
Først - Størst - Bedst - Billigst  



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

du besøge vores Mega webshop ! 
 

Nordeuropas største udvalg ! 

 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  

HUSK:  Alle tilbud er gældende  
til og med den 21. oktober 2019 

 

NB: Vi tager forbehold for udsolgte produkter ! 

HUSK:  Alle tilbud er gældende  
til og med den 25. oktober 2019 

 

NB: Vi tager forbehold for udsolgte produkter ! 

Fredag den 23. oktober kl. 12.00 til kl. 18.00  
                   Lørdag den 24. oktober kl. 10.00 til kl. 17.00  
                                      Søndag den 25. oktober kl. 10.00 til kl. 16.00 
 

Afholder vi et kæmpe Factory outlet udsalg, hvor du kan sparre op til 
70 % så kom og være med, og gør en god handel ! 

 

Foder: House of Nippon, JPD, Fujiko op til 40 % rabat  
 

Demo produkter: luftpumper, pumper, UVC og havedamsstøvsuger 
samt ECO og ULTRA Bead filtre samt en masse mindre og 

Større Crossflow, biofiltre mv. -20 % til –50 % 
 

Vi har åbnet vores nye vandstenhus på 160 m/2 med masser af aktive 

springvandsfigurer, bord fontainer  - alle til uhørt lave priser. 
 

Vi holder også åbent i vores store lagerhal, hvor du kan finde           
rigtig mange spændene ting som: 

 

Antik skrivepult, retro stiger, vitriner, reoler, skriveborde,  
køleskabe samt div. værktøj, maskiner, gaffeltruck, affugtere,  

bil-reol, akvarier, terrarier, Porsa Alu. borde og reoler samt  
div. Vortex filtre, og meget meget mere ! 

 

Kom og se, om ikke du finder det rigtige - til den helt rigtige pris !     

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


