Koi Team Enghavegaard

Lys nat-tilbud
Aften-åben…

Vi holder åben onsdag den 28. maj 2014, kl. 18–21
Vi fylder butikken op med gode tilbud og griller pølser
med tilbehør – så kom og få en hyggelig aften samt
inspiration til havedammen... og spar masser af penge!
Vi trækker i løbet af aftenen lod om 1 stk. weekendophold for 2 personer – du kan være den
heldige vinder!

Nexus Easy 210 sæt
Nexus Easy 210 + Evo30 UVC + Koi Eco 11.000 filterpumpe
+ KamAir 60 luftpumpe

Tilbud: Kr. 14.995,Nexus Easy 310 sæt
Nexus Easy 310 + Evo55 UVC + Koi Eco 14.000 filterpumpe
+ KamAir 80 luftpumpe

Tilbud: Kr. 15.995,Alle pumper og filtre fra Pond Team

Spar 20 %

Vandplanter ............... Kr. 20,- pr. stk.
Vandhyacinter .......... Kr. 10,- pr. stk.
SK 60, trådalgefjerner .... Spar 20%
Alt granit i udstillingen

Spar 50 %

Skydeventil
i alle størrelser

Spar 20 %

Bruges oftest i forbindelse med bundafløb/
skimmer.
Placeres mellem bundafløbet/skimmeren og
selve filteret så man
kan tømme sit filter
uden at sænke vandstanden i dammen.

Biosieve
Tilbud:
Kr. 2.500,-

Shori
Hi Growth-foder fra JPD 5 kg
Tilbud: Kr. 499,- pr. stk.

Kan håndtere 8 m3
med Koi. Komplet filter
med 2 sieve forfiltre og
patron biofilter. Kan evt.
integreres via et å-løb eller
direkte vandfald til søen.
Mål: 80 x 80 x 100 cm

Nøje udvalgte ingredienser til vækst og farveforbedring, gode råvarer, høj kvalitets planteproteiner og
fiskemel af bedste
kvalitet.
Astaxanthin
forbedrer de røde
farver, og c-vitaminet gør de hvide
områder mere
hvide og klare.

Foderautomat
Tilbud: Kr. 449,-

Bedre fordøjelse
og udnyttelse
af fodret samt
mindre affald til
dit bio-filter.

Kan indeholde 5 liter
foder, og kan fodre op
til 6 gange om dagen.
Kører på standard batterier med indikator for
lavt batteri. Led display
for betjening. Nem at
rengøre.
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Restsalg af store Koi str. 30–45 cm
Tilbud: Kr. 800,- pr. stk.
Japanske Koi str. 22–30 cm
Tilbud: Kr. 500,- pr. stk.
Guldfisk str. 15–18 cm
Tilbud: Spar 50%
Diamant stør str. 40–50 cm
Tilbud: Kr. 295,- pr. stk.
Der tages forbehold for udsolgte varer

Koi Team Enghavegaard
Mesinggade 6, 8660 Skanderborg
Tlf. 86 57 32 05
E-mail: markussen@team-enghavegaard.dk
www.koi-team-enghavegaard.dk
Åbningstider:
Mandag: efter aftale
Tirsdag:
efter aftale
Onsdag: efter aftale
Torsdag: 12.00–18.00

Fredag:
12.00–18.00
Lørdag:
10.00–16.00
Søndag og
helligdage: 10.00–16.00

