Kom og gør en virkelig god handel

LAGERSALG
Onsdag, torsdag og fredag
den 12., 13. og 14 september kl. 8-16

Hjælp os med at rydde op på vores lager og i vores showroom på Åderupvej. Vi skal have gjort plads til
masser af nye varer... Køb prøvemøbler, demomodeller og andre restmøbler. Stole, borde, skriveborde,
undervisningsborde, løse bordplader, reoler, skranker og masser af butiksinventar.
Alt sælges med MEGET store rabatter!!!
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DEMOMODELLER
Med lås

Fritz Hansen
7’er stol
Sort el. hvid

DEMOMODELLER
Ass. modeller

Sort basic læder
Før 6.473,-

DEMOMODELLER
Ass. modeller

Fra KUN 550,-

Normann Copenhagen
Bord + 4 stole

NU KUN 3.999,-
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Kontorstole & mødestole
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Fritz Hansen
7’er stol
Forsidepolstret

Montana reoler

60%

Skærmvægge

Fra KUN 1.995,-

NU KUN 1.799,-

SPAR OP TIL

pr. stk. KUN 895,-

Hæve/sænke skrivebord

RESTPARTI
Før 2.399,-

Ass. modeller
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Mange mange flere varer... se mere på www.zolutions.dk.
Kom ud på Åderupvej og gør en god handel.
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ZOLUTIONS

INDRETNING PRINT/KOPI DESIGNMØBLER




Åderupvej 2 - 4700 Næstved - Tlf: 7070 7473 - www.zolutions.dk

LAGERSALG

Inventar til butik/lager/reception sælges - ALT SKAL VÆK

BUTIKSINVENTAR
Onsdag, torsdag og fredag
den 12., 13. og 14 september kl. 8-16

Står du og skal åbne butik el. anden virksomhed, har du her en enstående mulighed for
at købe inventar (brugte demomodeller) til meget billige priser. Du finder varereoler, skabe, skranker, brochurestativer og masser af andet butiksinventar.

BILLIGT

Butiksreol

BILLIGT

DEMOMODEL

BILLIGT

KUN 550,-

Butiksreoler

DEMOMODELLER

FRA KUN 995,-

PALLESALG AF
LAGER/BUTIKSREOLER

Arkivskab m/lås
DEMOMODEL
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NU KUN 5.900,-

Skranke/Reception
Demomodel
Vejl. 19.500,-

Mange mange flere varer... se mere på www.zolutions.dk.
Kom ud på Åderupvej og gør en god handel.
Det tidligere
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Åderupvej 2 - 4700 Næstved - Tlf: 7070 7473 - www.zolutions.dk

