
® 

® 

Først - Størst - Bedst - Billigst  

Forår 2021 

Vand i Haven og Koi Shop 

Åbningstider i butikken 

Mandag til torsdag: 12.00-17.00 

Fredag: 12.00-18.00 

Lør. Søn. & Helligdage: 10.00-16.00 

Vores webshop har åbent 24/7-365 

Foråret er kommet til vand i haven. 
Her er vores nyhedsbrev for maj måned.  



Ny plante-afdeling!  

6 NYE IRIS VARIANTER 

NYHED 6 nye varianter af  iris til havedammen.  

Disse helt nye og unikke iris er på lager i butikken.  
Blomsterne er unikke da de bliver kæmpe store dvs. 
helt op til en diameter på 15 cm. !!!! 

 

PRIS: 69.95,- 
I vores plante afdeling finder du et kæmpe udvalg af  planter 

og åkander til din havedam.  
Spørg vores personale for råd og vejledning - vi står altid klar ! 

Vores plante afdeling har fået den hel store tur og er nu 
smæk fyldt med en masse friske plante, fra vores - 
leverandør Moerings i Holland.  
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Flere nyheder ! 
Vi har taget en hel vogn hjem med specielle sammen-
plantninger, som hver indeholder 6 planter der  
er nøje udvalgt efter emne.  

De forskellige emner: 
 

 Fokus på blomster 

 Fokus på duftende 

 Fokus på Insekter 

 Fokus på vandrensende 

Kun kr. 279,- 

Flotte vandplante dekorations-sæt. 
 

Sættet indeholder: 

 Zinkbalje og sammenplantning. 

 Mål: Diameter 37 cm. Højde 20 cm.  

 

HUSK! 
Mors dag 

 

6-pack sammensætning kun kr.  129,- 

Super 
tilbud 
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BEMÆRK VENLIGST, at alle tilbud er med forbehold for        
udsolgte varer samt evt. trykfejl.  

Folie og Fibertex 

Da vi har rigtig travlt i butikken, er det en god ide 

at bestille folie og fibertex, en dag på forhånd.  

Det gøres inde på vores Webshop www.koishop.dk 

der kan man vælge det der hedder afhent i butik ! 

Har du prøvet vores webshop ? 
 

På koishop.dk finder du nordens største udvalg      
af  produkter til vand i haven.  

 

Gratis fragt i DK ved bestillinger på over 500 kr. 
(undtaget bassiner, folier, granit og andre varer    

der ikke kan sendes med GLS)  


