
Skovby 
SM307 vitrine
B98 x D41 x H182 cm.
Eg hvidolie.
SPAR 3.000,-

Kan også fåes i andre 
overfladebehandlinger 
til samme pris.

NU 
KUN 9.999,-

Normalpris 12.999,-

Skovby 
SM24 spisebord
Dansk produceret bord i massiv hvidolieret egetræ.
Inkl. 3 tillægsplader.
Mål: L: 200/356 x 100 cm.
Bordet har udtræk helt op til 6 tillægsplader (20 personer).
3 ekstra tillægsplader kan bestilles til kr. 3.809,-

NU KUN 13.999,-
Normalpris kr. 22.999,-

NU KUN 7.499,-
Normalpris kr. 12.999,-

NU KUN 8.999,-
Normalpris kr. 13.999,-

Skovby SM306 skænk
B194 x D41 x H79 cm.
Eg hvidolie.
SPAR 3.000,-

Kan også fåes i andre overfladebehandlinger til samme pris.

Skovby 
SM17 spisebord
Inkl. 2 tillægsplader.
Mål: 100 x 165/255 cm.

Massiv bøg sæbe eller lak.
SPAR 5.500,-

Massiv eg sæbe eller hvidolie.
SPAR 5.000,-

NU 
KUN 8.999,-

Normalpris 11.999,-

SE MERE PÅ DANBO.DK 

Kom og besøg din 

lokale  butik 

og gør en god handel

Møbler 

– og hjælper med at gøre din bolig til et hjem!
Vi prismatcher ALLE!



Side 2 Side 3

KUN 15.999,-
Normalpris kr. 25.999,-

München 
3+2 pers. sofa
Monteret med lækkert 
okselæder på alle slidflader. 
Fåes i flere farver og 
træsorter.
SPAR 10.000,-

Himolla Easy 
Swing lænestol
Monteret med læder. 
Med afstigningshjælp 
og indbygget skammel.

Massiv sæbehandlet bøg.

5.580,-
Spisestol.

1.510,-

Haslev spisebord
Flot klassisk dansk 
design og kvalitet!
Ø 105 cm, med udtræk.
Kan fåes i andre 
størrelser og 
træsorter.

Enkel og tidløs designserie med reoler, skabe, skænke og vitriner fra Atom
– Skabt af den anerkendte, danske designduo Frimann & Veje

SPAR 20% 
PÅ HELE SERIEN

SUPER TV-STOLE INKL. FODSKAMMEL

Stol med manuel 
funktioner. Monteret 
med okselæder.

NU 
KUN 13.999,-

Normalpris 17.999,-

Stol med 3 motorer. 
Monteret med 
okselæder.

NU 
KUN 18.999,-

Normalpris 23.999,-

Stol med 4 motorer, 
med sædelløft. Monteret 
med okselæder.

NU 
KUN 21.999,-

Normalpris 27.999,-

  
KUN 23.999,-

Normalpris 25.999,-

  
KUN 8.999,-

Normalpris 11.998,-

  
KUN 6.299,-

Normalpris 8.298,-

Drejestol
Fantastisk drejestol inkl. 
1 skammel, monteret 
med lækkert okselæder 
overalt, stolen har vip
i ryggen og nakkeregulering.
SPAR 3.000,-

Drejestol
Fantastisk drejestol inkl. 
1 skammel, monteret med 
lækkert okselæder overalt, 
stolen har vip i ryggen og 
nakkeregulering.
SPAR 2.800,-

Drejestol
Fantastisk drejestol inkl. 
1 skammel, monteret 
med okselæder overalt, 
stolen har vip i ryggen 
og nakkeregulering.
SPAR 2.000,-

Drejestol
Fantastisk drejestol inkl. 
1 skammel, monteret 
med okselæder overalt, 
stolen har vip i ryggen 
og nakkeregulering.
SPAR 2.000,-

  
KUN 6.798,-

Normalpris 8.798,-

  
KUN 8.199,-

Normalpris 10.999,-

Himolla Cosy Form stole
Fåes i 3 str. S-M-L. Med og uden motorer.
Samt i stof og læder.

– og hjælper med at gøre din bolig til et hjem!
Vi prismatcher ALLE!

EFTERÅR
HYGGETID

SE MERE PÅ DANBO.DK 

Kom og besøg din 

lokale  butik 

og gør en god handel

Møbler 

FINANSIERING
Køb lige nu møbler for op til 75.000,- 

uden renter og gebyrer
Lån 10.000,- og betal 1.000,- pr. måned i 10 måneder0%



Side 4 Side 5

www.acomobler.dkDansk design, kvalitet og produktion

Sofaborde på mål
– bestem selv størrelsen på dit nye sofabord.
Fåes i mange overflader og former.

Kig ind i butikken og se det store udvalg!

KATRINE
SOFABORDSKONCEPT

Standardformer
Du bestemmer selv størrelsen på dit nye
bord. 

Alle standard-former kan ændres til 
mindre end max størrelse uden tillæg.

Dit eget design
Ønsker du at designe din egen facon 
på bordpladen, beregnes et tillæg for 
programmering af CNC. 

Du afleverer en tegning enten som jpg, 
pdf eller tegnet på et stykke papir.

Din form skal kunne laves indenfor 
nævnte pladestørrelser, og kunne stå 
på tre eller fire bordben.

Prisen beregnes efter pladestørrelser  
+ tillæg for programmering af CNC.

Vi forbeholder os ret til at afvise en ordre,
hvis den er forbundet med uforudsete
problemer. 

Materialer
Bordpladen leveres i 19 mm sort gennemfarvet MDF
eller 18 mm krydsfiner med en glat, mat laminat i hvid
eller sort – eller i stonelook-laminat i mørkgrå, lysgrå,
beige, brun, gråbrun eller granitgrå.

Bordbenene leveres i børstet stål, bøg/natur, bøg/lak,
eg/sort lak, eg/natur, eg/lak, eg/olie, eg/hvidolie,
eg/mahogni bejds. Bordbenene er drejet konisk. 

Bordhøjde med træben:
55 cm, 50 cm, 45 cm eller 40 cm.

Bordhøjde med børstet stålben:
50 cm, 45 cm eller 40 cm.

Størrelser
Lille: max 63x67 cm 
Lille trekant: max 42x67 cm.

Mellem: max 68x128 cm 
Mellem trekant: max 68x101 cm. 

Stor: max 100x128 cm 
Stor trekant: max 89x126 cm.

Bordplader på 80x80 cm eller større
påmonteres støtte-sarg fra ben til bordplade 
for stabilitet uden beregning.

Stone-look
Lys grå

Stone-look
Beige

HvidSort Stone-look
Mørk grå

Stone-look
Granitgrå

Stone-look
Brun

Stone-look
Gråbrun

Ø90 - Ø68 Ø90 - Ø68 89x126

Sofaborde på mål 
- bestem selv størrelsen på dit sofabord

EllipseBådformet OvalRund Trekant  32 Trekant  23

90x90 80x128 90x128

89x126/42x67 89x126/42x67 89x126/42x67

89x126/42x67 89x126/42x67 89x126/42x67

89x126/42x67 68x101/42x67 68x101/42x67

Katrine sofabordskoncept

Vesterby 525 
spisebord med udtræk
Hvid laminat. Understel 
i sort eller eg ubehandlet.
SPAR 1.600,-

Spisebordsstol
Sort okselæder.

2.199,-

NU 
KUN 8.999,-

Normalpris 10.599,-

Lone 3+2 pers. sofa
Monteret med lækkert okselæder. 
Justerbar sædedybde. Fåes i flere farver.
3. pers. L 215 cm, 2. pers. L 156 cm

KUN 17.999,-
Normalpris kr. 24.999,-

NU KUN 11.999,-
Normalpris kr. 18.999,-

Lone 3+2 pers. sofa
• �Monteret�med�lækkert�okselæder�
• �Justerbar�sædedybde�
• �Fås�i�flere�farver�
• �3.�pers.�L�215�cm,�2.�pers�L�156�cm

EN ELLER ANDEN CATCHY SÆTNING KAN STÅ HER! 

KOM IND OG GØR EN GOD HANDEL

Vi prismatcher ALLE!
Edge byggereol
SPAR 25% PÅ ALLE MODULER

Lone drejestole
Med vip og drej.

Monteret med lækkert okselæder.
Fåes i str. small, medium og large.

Fåes i flere farver.
SPAR 2.000,-

NU 
KUN 5.999,-

Normalpris 7.999,-

Fodskammel
Normalpris 1.999,- 
Nu kun 1.499,-

Lotus lænestol
Monteret med lækkert okselæder, 
som fåes i flere farver.
Sokkel i sort eller crome.
SPAR 800,-

NU 
KUN 3.499,-

Normalpris 4.299,-

3+2 højrygget sofasæt
Med fantastisk siddekomfort.
Monteret med sort buffalo.
Fåes i andre farver.

Stockholm spisebord
med udtræk. Hvid laminat. Inkl. plader.
90 x 215/315 cm

Asama spisebordsstol
Sort stel/sort PU

SPAR 4.994,- PÅ HELE SÆTTET

Bord inkl. 6 stole

Katrine sofaborde

 
FÅES 
FRA  1.499,-

NU 
KUN 7.999,-

Normalpris hele sættet 8.999,-

Kom ind og køb Edge byggereol 
til markedets bedste pris.
Forhør i din lokale Danbo butik.

Edge byggereol

– og hjælper med at gøre din bolig til et hjem!
Vi prismatcher ALLE!

EFTERÅR
HYGGETID

SE MERE PÅ DANBO.DK 

Kom og besøg din 

lokale  butik 

og gør en god handel

Møbler 

FINANSIERING
Køb lige nu møbler for op til 75.000,- 

uden renter og gebyrer
Lån 10.000,- og betal 1.000,- pr. måned i 10 måneder0%



Side 6 Side 7

Flot og utroligt fleksibelt byggeprogram.

Her vælger du alt fra materiale, 
til højden på bundrammen.

Fåes i sort læder og i mange 
forskellige stof dessiner.

SPAR 25% 
PÅ HELE SERIEN

Construct byggesofa system Nordic XL sofa med chaiselong
Moderne og smart XL sofa med chaiselong.
Sofaen er i et slidstærkt materiale.
Ben i metal eller sort, samt mulighed for at bestilles 
sofaen med chaiselong i højre eller venstre side.
Mål: 311 x 167 cm.
SPAR 4.357,-

Nordic hjørnesofa 
Monteret med lækkert okselæder overalt. 
Fåes i flere farver.
SPAR 9.000,-

NU KUN 24.999,-
Normalpris kr. 33.999,-

NU KUN 9.999,-
Normalpris kr. 14.356,-

Billund byggesofa med "open end"
Flot kvalitets byggesofa med slidtærkt stof der kan fåes i mange farver. 
Med det smarte FLEX system kan sæderne skubbes frem så man får en 
længere dybde. Kan fåes med og uden FLEX systemet.
SPAR 3.886,-

Billund sofa med chaiselong og flex sæde
Chaiselong sofa med flex sæde og justerbar nakke. Monteret her med 
flot gråt slidstærkt stof. Kan leveres både højre- og venstrevendt (foto: 
højrevendt). Mål: 308 x 96 cm.
Kan også fåes i andre farver samt i læder. Spørg efter pris. 
Kan bygges i flere størrelser: Hjørnesofa, 3+2 pers.

NU 
KUN 8.999,-

Normalpris 12.158,-

NU 
KUN 7.902,-

Normalpris 10.536,-

Forhør om prisen på 
din næste byggesofa 

i din lokale Danbo

NU 
KUN 11.45925

Normalpris 15.279,-

NU 
KUN 10.999,-

Normalpris 14.885,-

U-opstilling i læder 
inkl. 2 nakkepuder 

samt magasin

 
NU 
KUN 19.587,-

Normalpris 26.116,-

– og hjælper med at gøre din bolig til et hjem!
Vi prismatcher ALLE!

EFTERÅR
HYGGETID

SE MERE PÅ DANBO.DK 

Kom og besøg din 

lokale  butik 

og gør en god handel

Møbler 

FINANSIERING
Køb lige nu møbler for op til 75.000,- 

uden renter og gebyrer
Lån 10.000,- og betal 1.000,- pr. måned i 10 måneder0%



Side 8 Side 9

Malaga 2 pers. 
m/chaiselong
Flot sofa til den lille stue.
Sofaen fåes i 2 farver.
Mulighed for både højre- eller venstrevendt.
Mål: 216 x 142 cm.

Malaga U-sofa
Super flot hjørnesofa i slidstærkt møbelstof. 
Fåes i mørkegrå og lysegrå. Kan bestilles 
spejlvendt. Mål: 290 x 200 cm.
SPAR 2.500,-

Komplet sofa byggeprogram til hjemmet, hvor der er mulighed for at 
skabe din drømmesofa. Her har du indflydelse på stof, størrelse og 
meget meget mere. Kom ind i butikken og medbring gerne din mål 
hjemmefra, så hjælper vi med at designe sofaen som passer perfekt 
netop hjem til dig. Mulighed for flere typer ben, forskellige fjedre/
skumindlæg, et utal af læder- og tekstil-muligheder. 

Elegant spisestue i eg hvidolie

Elegant skænk
Eg hvidolie, med skydelåger 
samt 2 store skuffer bag dørene.
SPAR 1.500,- 

NU 
KUN 7.499,-
Normalpris kr. 8.999,-

Spisestol
Massiv eg hvidolie, 
monteret med sort læder.
SPAR 300,- 

NU 
KUN 1.899,-
Normalpris kr. 2.199,-

Spisebord
Med udtræk og 1 plade.
Mål: 85 x 150/205 cm.
SPAR 1.500,- 

NU 
KUN 5.499,-
Normalpris kr. 6.999,-

Elegant skrivebord
Konsolbord, eg hvidolie.
SPAR 500,- 

NU 
KUN 2.999,-
Normalpris kr. 3.499,-

Monza 3+2 pers. højrygget sofasæt
Monteret med okselæder, som fåes i mange farver.
Kan også bestilles i stof.
SPAR 4.000,-

NU KUN 12.999,-
Normalpris kr. 16.999,-

Monza drejestol 
inkl. skammel
Monteret med okselæder, 
som fåes i mange farver.
Soklen kan fåes i andre 
træsorter.
SPAR 1.499,-

NU 
KUN 3.999,-
Normalpris kr. 5.498,-

NU 
KUN 9.999,-
Normalpris kr. 14.999,-

Ida 3+2 pers. 
tremmesofa
Klassisk tremmestue monteret 
med læder på alle slidflader. 
Fåes i flere farver. Træstellet 
fåes i følgende sorter: bøg 
ubehandlet, lakeret bøg, samt 
ubehandlet eg. Mål: 3 pers. 
194 cm / 2 pers. 141 cm.

Option byggesofa
Med elektronisk indbygget skammel og vip i ryggen. Monteret med 
okselæder på alle slidflader, samt posefjedre i siderne. Kan bestilles i 
flere farver, samt stof og læder. Ekskl. nakke pøller.

NU 
KUN 16.999,-

Normalpris 22.944,-

NU 
KUN 6.499,-

Normalpris 8.999,-

SPAR 25% 
PÅ HELE BYGGESYSTEMET

Napoli modulsofa - 2646
Priseksempel:
Pris. Gr. 1. Mål: 236 x 163 cm.

NU KUN 4.979,-
Normalpris kr. 6.639,-

KUN 3.999,-
Normalpris kr. 5.999,-

EFTERÅR
HYGGETID

SE MERE PÅ DANBO.DK 

Kom og besøg din 

lokale  butik 

og gør en god handel

Møbler 

FINANSIERING
Køb lige nu møbler for op til 75.000,- 

uden renter og gebyrer
Lån 10.000,- og betal 1.000,- pr. måned i 10 måneder0%

– og hjælper med at gøre din bolig til et hjem!
Vi prismatcher ALLE!



Side 11

Forhandler :

2 0 1 8 - 0 5 - 0 7

2 typer ryghynderMassiv bøgeramme

2 siddedybderSiddehøjdeBen 4 typer sædehynderFrontbrædt Nozag fjedre

BetrækDobbelt syninger

Medium -  25 kg.  polyether  skum

Polydun

FSC cer t i f iceret  træ

Træ el ler  metal

Standard 12 cm

IQ 18 cm

Velcro på ryg og sædepuder

Formskårede sædehynder

3 lags konstrueret betræk af 
læder/stof, polyester fiberfyld 
og Lutrasil

4 læderkval iteter

14 teksti ler

Mulighed for  bicolour

Mulighed for  kundestof/læder

Standard 55 cm

Kor t  52 cm

Standard 45 cm FSC cer t i f iceret  hård  
træ og spånplade

Standard 18 cm

IQ 12 cm

7-10 cm inter val Blød -  36 kg.  koldskum

Medium -  36 kg.  koldskum

Medium med duntop

Hård -  40 kg.  koldskum

Kval itet  og komfor t

y o u r  c h o i c e  -  n o  l i m i t s
M O D U L S O F A

MAESTRO

Dansk kvalitet 
– der er til at stole på!

KOM IND OG KØB 
FINDAHLS STOLE
TIL MARKEDETS BEDSTE PRISER

MISTRALMIST25%
  

Kom ind og køb 
MISTRAL byggereol til 

MARKEDETS
BEDSTE PRIS!

Forhør i din lokale 
Danbo butik.

Modulsofa opstilling
– Sofaen kan bygges efter eget ønske

Dit møbelhus
EsbjErg Nord

Så føler du dig hjemme

UdsALg
vi prismAtchEr

ALLE
Kom iNd og 
gør EN god 

hANdEL

5.499,-
SPAR 1.500,- UdsALg

6.499,-
SPAR 2.300,- UdsALg

obs!
se vores tilbudsavis på 

danboesbjerg.dk

Åbningstider: Mandag - fredag 10.00 - 17.30
Lørdage 10.00 - 14.00 · Alle søndage 11.00 - 15.00

se mere på danboesbjerg.dk

Østre gjesingvej 9 • 6715 esbjerg n

751516 00

Kjersing ringvej

st
o
rm
g
a
d
e

find
os her

ø
st
re
 g
je
si
n
g
ve
j

mod 
motorvejen

finAnsiering
Køb lige nu møbler for op til 75.000,-

Uden renter og gebyrer
Lån 10.000,- og betal 1.000,-

pr. måned i 10 månederFølg os på

8.999,-
SPAR 4.000,-

UdsALg

6.999,-
SPAR 3.000,-

UdsALg

Billund hjøRneSofA med PufAfSlutning 
Flot kvalitetssofa med slidstærkt stof, som fås i mange farver. 
Med det smarte FLEX-system, kan sæderne skubbes frem.
Sofaen fås også i andre opstillinger.

9.999,-
SPAR 5.000,-

UdsALg

tAmPA u-oPStilling
Monteret med slidstærkt møbelstof, som fås i mange farver
inkl. 4 pyntepuder. ben i stål eller egetræ
Mål: 175/237x370 cm
Kan også bestilles spejlvendt
normalpris, kr. 12.999,-

tAmPA SofA m. chAiSelong
Monteret med slidstærkt møbelstof, som fås i mange farver
inkl. 4 pyntepuder. ben i stål eller egetræ
Mål: 175x292 cm
Kan også bestilles spejlvendt
normalpris, kr. 9.999,-

AlicAnte highBoARd
Akacietræ
Mål: b100 x d40 x H130 cm
normalpris, kr. 6.999,-

AlicAnte VitRine
Akacietræ 
Mål: b110 x d40 x H187 cm
normalpris, kr. 8.799,-

Akacietræ
Mål: 

b60 x d40 
x H187 cm
normalpris, 

kr. 5.499,-

3.999,-
SPAR 1.500,- UdsALg

Kig ind i 
butikken og se 
alle møblerne 
i denne serie

AlicAnte 
BogSKAB

sLUtspUrt

14.999,-
SPAR 30.726,-

UdsALg
eks. 
VeRonA SofA
Monteret med lækkert okselæder overalt. 
inkl. nakkepude. normalpris, kr. 45.725,-

udStillingSmodelleR

SPAR oP til 70%
På SofAeR, Stole, BoRde m.m.

Dit møbelhus
EsbjErg Nord

Så føler du dig hjemme

UdsALg
vi prismAtchEr

ALLE
Kom iNd og 
gør EN god 

hANdEL

5.499,-
SPAR 1.500,- UdsALg

6.499,-
SPAR 2.300,- UdsALg

obs!
se vores tilbudsavis på 

danboesbjerg.dk

Åbningstider: Mandag - fredag 10.00 - 17.30
Lørdage 10.00 - 14.00 · Alle søndage 11.00 - 15.00

se mere på danboesbjerg.dk

Østre gjesingvej 9 • 6715 esbjerg n

751516 00

Kjersing ringvej

st
o
rm
g
a
d
e

find
os her

ø
st
re
 g
je
si
n
g
ve
j

mod 
motorvejen

finAnsiering
Køb lige nu møbler for op til 75.000,-

Uden renter og gebyrer
Lån 10.000,- og betal 1.000,-

pr. måned i 10 månederFølg os på

8.999,-
SPAR 4.000,-

UdsALg

6.999,-
SPAR 3.000,-

UdsALg

Billund hjøRneSofA med PufAfSlutning 
Flot kvalitetssofa med slidstærkt stof, som fås i mange farver. 
Med det smarte FLEX-system, kan sæderne skubbes frem.
Sofaen fås også i andre opstillinger.

9.999,-
SPAR 5.000,-

UdsALg

tAmPA u-oPStilling
Monteret med slidstærkt møbelstof, som fås i mange farver
inkl. 4 pyntepuder. ben i stål eller egetræ
Mål: 175/237x370 cm
Kan også bestilles spejlvendt
normalpris, kr. 12.999,-

tAmPA SofA m. chAiSelong
Monteret med slidstærkt møbelstof, som fås i mange farver
inkl. 4 pyntepuder. ben i stål eller egetræ
Mål: 175x292 cm
Kan også bestilles spejlvendt
normalpris, kr. 9.999,-

AlicAnte highBoARd
Akacietræ
Mål: b100 x d40 x H130 cm
normalpris, kr. 6.999,-

AlicAnte VitRine
Akacietræ 
Mål: b110 x d40 x H187 cm
normalpris, kr. 8.799,-

Akacietræ
Mål: 

b60 x d40 
x H187 cm
normalpris, 

kr. 5.499,-

3.999,-
SPAR 1.500,- UdsALg

Kig ind i 
butikken og se 
alle møblerne 
i denne serie

AlicAnte 
BogSKAB

sLUtspUrt

14.999,-
SPAR 30.726,-

UdsALg
eks. 
VeRonA SofA
Monteret med lækkert okselæder overalt. 
inkl. nakkepude. normalpris, kr. 45.725,-

udStillingSmodelleR

SPAR oP til 70%
På SofAeR, Stole, BoRde m.m.

Design dit eget spisebord
Fåes i massiv bøg eller eg. B 110 cm. 
Vælg mellem: Flere overfladebehandlinger. 
Flere længder: 200, 220, 240, 260, 280 og 300 cm. 
3 forskellige bentyper.

Priseksempel:
110x260 cm i eg.
SPAR 3.250,-

40 mm massiv bordplade

SPAR 25% PÅ HELE SERIEN
SPAR 30%
PÅ HELE BYGGESYSTEMET

NU 
KUN 9.749,-
Normalpris kr. 12.999,-

NU 
KUN 23.049,-
Normalpris kr. 32.928,-

Dit møbelhus
EsbjErg Nord

Så føler du dig hjemme

UdsALg
vi prismAtchEr

ALLE
Kom iNd og 
gør EN god 

hANdEL

5.499,-
SPAR 1.500,- UdsALg

6.499,-
SPAR 2.300,- UdsALg

obs!
se vores tilbudsavis på 

danboesbjerg.dk

Åbningstider: Mandag - fredag 10.00 - 17.30
Lørdage 10.00 - 14.00 · Alle søndage 11.00 - 15.00

se mere på danboesbjerg.dk

Østre gjesingvej 9 • 6715 esbjerg n

751516 00

Kjersing ringvej

st
o
rm
g
a
d
e

find
os her

ø
st
re
 g
je
si
n
g
ve
j

mod 
motorvejen

finAnsiering
Køb lige nu møbler for op til 75.000,-

Uden renter og gebyrer
Lån 10.000,- og betal 1.000,-

pr. måned i 10 månederFølg os på

8.999,-
SPAR 4.000,-

UdsALg

6.999,-
SPAR 3.000,-

UdsALg

Billund hjøRneSofA med PufAfSlutning 
Flot kvalitetssofa med slidstærkt stof, som fås i mange farver. 
Med det smarte FLEX-system, kan sæderne skubbes frem.
Sofaen fås også i andre opstillinger.

9.999,-
SPAR 5.000,-

UdsALg

tAmPA u-oPStilling
Monteret med slidstærkt møbelstof, som fås i mange farver
inkl. 4 pyntepuder. ben i stål eller egetræ
Mål: 175/237x370 cm
Kan også bestilles spejlvendt
normalpris, kr. 12.999,-

tAmPA SofA m. chAiSelong
Monteret med slidstærkt møbelstof, som fås i mange farver
inkl. 4 pyntepuder. ben i stål eller egetræ
Mål: 175x292 cm
Kan også bestilles spejlvendt
normalpris, kr. 9.999,-

AlicAnte highBoARd
Akacietræ
Mål: b100 x d40 x H130 cm
normalpris, kr. 6.999,-

AlicAnte VitRine
Akacietræ 
Mål: b110 x d40 x H187 cm
normalpris, kr. 8.799,-

Akacietræ
Mål: 

b60 x d40 
x H187 cm
normalpris, 

kr. 5.499,-

3.999,-
SPAR 1.500,- UdsALg

Kig ind i 
butikken og se 
alle møblerne 
i denne serie

AlicAnte 
BogSKAB

sLUtspUrt

14.999,-
SPAR 30.726,-

UdsALg
eks. 
VeRonA SofA
Monteret med lækkert okselæder overalt. 
inkl. nakkepude. normalpris, kr. 45.725,-

udStillingSmodelleR

SPAR oP til 70%
På SofAeR, Stole, BoRde m.m.

• Altid 100% prisgaranti

• Stort udvalg

• Fleksible løsninger

• God service

• Faguddannet personale

• 100% lokalejet butik

0%
FINANSIERING
Køb lige nu møbler for op til 75.000,- 

uden renter og gebyrer
Lån 10.000,- og betal 1.000,- pr. måned i 10 måneder

Viste modulsofa er monteret med 
lækkert okselæder. Fåes i både 
stof og læder. Mål: 277 x 226 cm.
Ekskl. nakkepuder.

– og hjælper med at gøre din bolig til et hjem!
Vi prismatcher ALLE!

SE MERE PÅ DANBO.DK 

Kom og besøg din 

lokale  butik 

og gør en god handel

Møbler 

Hos
 

får du:
Møbler 



Monaco elevationsseng 
180 x 200 cm
Flot elevationsseng 180 x 200 cm. Polstret 28 lamels elevationsbund. 
Løft i hoved- og fodende. 5-zonet pocketfjedre i 2 hårdheder. Trådløs 
fjernbetjening. Fåes i 3 farver. Topmadras XL 10 cm bamboo betræk. 
Ekskl. ben.

Monaco elevationsseng 
140 x 200 cm
Flot elevationsseng 140 x 200 cm. Polstret 28 lamels elevationsbund. 
Løft i hoved- og fodende. 5-zonet pocketfjedre i 2 hårdheder. Trådløs 
fjernbetjening. Fåes i 3 farver. Topmadras XL 10 cm bamboo betræk. 
Ekskl. ben.

Monaco Continental 
160/180 x 200 cm
Flot continentalseng på 180 x 200 cm. Sengen fåes også i 160 x 200 cm.
5-zonet pocketfjedre i 2 hårdheder (medium og fast). Fåes i 3 farver. 
Topmadras XL 10 cm bamboo betræk. Ekskl. ben og gavl.

Copenhagen elevationsseng 
180 x 200 cm
Elevationsseng med god komfort og flot visuelt udtryk. 
Fjedrene er en medvirkende faktor til den gode komfort. 
Topmadras i 40 mm latex. 180 x 200 cm. 
Ekskl. ben og gavl.

Fåes også i 
120 x 200 cm 
til kun 6.999,-

KUN 15.999,-

KUN 7.999,-

KUN 9.999,-

KUN 7.999,-

SE MERE PÅ DANBO.DK 

Kom og besøg din 

lokale  butik 

og gør en god handel

Møbler 

– Så kig forbi din lokale Danbo og gør en god handel
Vi prismatcher ALLE!


