Koi Team Enghavegaard

Fredags-tilbud

Aften-åben fredag den 28. august…
Vi holder åben kl. 16–20 med Crazy tilbud .....

Sensommeren står for døren og i den forbindelse har vi lavet nogle skarpe
Tilbud til jer. Der vil også være en grill pølse med tilbehør –
så kom og få en hyggelig aften samt inspiration til
havedammen... og spar masser af penge!

Trommelfilter
Effektiv mekanisk forfilter som kan håndtere vand
gennemstrømning op til 55.000 liter i timen.
leveres med styring.

Tilbud: Kr. 30.500,Superflow Techno pumpe fra 3000
-20 %
til 20.000 L/T

Normal pris 249,-

Tilbud: Kr 199,-

Koiquestion The Journey To Excellence

Vandplanter ............... Kr. 10,- pr. stk.
Nøkkeroser.................. Kr. 75,- pr. stk.

Japanske koi uden certifikat
str. 20 - 45 cm
500,- Kr.

Dvd lavet af Koiqustion.
Koiqustion er en flok
Koi nørder, som har
været en tur på
Dainichi koifarm. Her har
de fulgt koierns fantastiske
rejse, fra æg til salgsklare
levende juveler.

Certifikat koi

Tilbud: Op til 20% Rabat
Kl. 16-17
Kl. 17-18
Kl. 18-19
Kl. 19-20

- 5 %
- 10 %
- 15 %
- 20 %

Restsalg
Akvarie udstyr - 60 %
Vi har fundet lidt andet frem
fra lager og butik, sælges med op til

TAKAZUMI Vital alle Str.

Tilbud: - 25 %

Et komplet og velbalanceret koifoder, med alle de
ingredienser som er nødvendige for et sundt koi liv.
Med en cocktail
af ingredienser
som alle er
immunforstærkende
og derved giver
et mere effektivt
immunforsvar i de
situationer hvor
fiskene er udsat
for f.eks. stress på
grund af ydre
påvirkninger eller
hvis de lige har
været udstillet
på shows.

- 75 %

Alle små Japanske Koi
Tilbud: Spar 50 %
Koi str. 10–13 cm
Tilbud: 10 stk. Kr. 550,Koi str. 13–15 cm
Tilbud: 10 stk. Kr. 650,Guldfisk str. 11–13 cm
Tilbud: 10 stk. Kr. 180,Gule guldfisk str. 11–13 cm
Tilbud: 10 stk. Kr. 180,Der tages forbehold for udsolgte varerPHUSZLGFKM

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: 13.00–18.00

Fredag:
13.00–18.00
Lørdag:
10.00–16.00
Søndag og
helligdage: 10.00–16.00

