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A n k i h a r o r d et

Nytt på AKEBA
köp Flexi
långByxa
eller pirat och
Få hood
på köpet
(värde 499 Kr
inKl. moms)

Da Terra i stengods från Portugal, glas MUUBS, grått slagbord Englesson, stolar Englesson.

Introduktionserbjudande

10%

på order 27/5–12/6

Nytt och fräscht
Grått vitrinskåp med glas på sidorna.

VILL DU
HA HJÄLP MED
INREDNING?

Nytt för köket.

Mateus keramik har fått ny pla-

cering i butiken – i skyltfönstret.
Home & Cottage – en ny leverantör
av kuddar, plädar, prisvärda keramikmuggar finns nu på plats.
Nytt och fräscht på möbelsidan:

Englesson – slagbord, vitrinskåp,

stolar, soffa och fåtölj. Vi hälsar dessutom Brunstad möbler välkomna
– deras ursköna och vackra Deltafåtölj med fotpall samt en soffa i
System+serien står nu i butiken.
Bara hög klass och kvalitet. Samtliga
nya möbler känns helt rätt och stämmer överens med Akebas policy och
kvalitetskrav.

Väl mött i vårsolen! /Anki

Balder sgatan 16 n o r rtälj e • w w w.4wo r k . se

UPPTÄCK SUZUKI BALENO!
Nya Suzuki Baleno är en ﬁnurlig stor, liten bil där det ﬁnns mycket att
upptäcka längs vägen. Välj mellan turbomotorn 1,0 Boosterjet eller
1,2 Dualjet, som även går att få med Suzukis nyutvecklade smarthybrid för maximal bränsleeﬀektivitet. I Baleno ﬁnns dessutom
gott om plats och rejält med spännande utrustning.

Marint tema – fyrar.

Under två veckor framöver har vi ett
introduktionserbjudande på Brunstads sortiment, där vi lämnar tio
procent på alla beställningar. Något
att fundera närmare på för alla som
går i soff- och fåtöljtankar.
Som vanligt får du gärna kontakta
mig, om hjälp eller tips behövs vad
gäller inredning av delar av eller hela
ditt hem.

Baldersgatan 16 Norrtälje
www.4work.se

Ring Anki på 0704955779 eller kom in i butiken. Många
jättetrevliga och inspirerande samarbeten med nöjda
kunder har det blivit under åren!

Öppettider: Måndag-Fredag 10–18 • Lördag 10–15
Posthusgatan 4 Norrtälje Telefon 0176-190 69 www.akeba.se

Hej på er alla i den härliga våren. I aprilnumret blev det
ingen artikel från Akeba på grund av sjukdom – men nu är
vi åter på banan.
Sedan sist har mycket hänt – vi
har byggt om en del i butiken och
öppnat upp en liten köksavdelning
igen. Den har legat nere i många
år nu. Vi tänkte att eftersom Cervera försvinner från stadskärnan så
vill vi gärna serva med ett mindre,
unikt utbud av köksattiraljer. Några
leverantörer som är representerade;
House Doctor, Gejst (dansktillverkat), Lind DNA (dansktillverkat).
LEVA, gotländsk tillverkning, Spegels hemslöjd – svensktillverkat och
Eva-Solo, känns helt rätt.

Finns även
i helsvart!

Välkommen på upptäcktsfärd!
Svenska lyktor.

LANSERINGSERBJUDANDE!
BRÄNSLE FÖR 5.000:& RÄNTA 1,95%*

BALENO
1,0 BOOSTERJET
FRÅN

139.900:BALENO COMFORT
FRÅN 124.900:-

Bokhyllor hängare hatt- och skohyllor i
smide från LEVA, Gotland.
Burkar och flaskor, House Doctor.

Akeba
Akeba

GEIST magnetiska hyllor med
tillbehör i metall att hänga på.

LEVA gotländsk tillverkning av kakor, maränger, te,
marmelad utan tillsatser.

Nytt från Eva Solo.

Tipsar om inredning.
Posthusgatan 4, Norrtälje
Telefon 0176-190 69
www.akeba.se info@akeba.se
Öppet: mån–fre 10–18 samt
lör 10–15

Bränsleförbr. bl. körning 0,40-0,47 l/100 km. CO2 93-109 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års
vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. Bilen på bilden
är extrautrustad. *Vid köp av en ny Suzuki Baleno får du bränsle till ett värde av 5.000:insatt på ditt Suzukikort. Saknar du kort ordnar vi det kostnadsfritt på plats. Gäller t. o. m.
31/8 2016. Lanseringsräntan gäller t. o. m. 25/6 2016.

Uppsalavägen 57, Hallstavik
cegerbladsbil.se, 0175-234 46
mån–fre 8 –17, lör 10 –14

