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Billedet viser kun et udsnit af sættekassen

Fyld din sættekasse som du vil!
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Alle kan være med!

Mariann guider
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Dekoratør og teknisk designer
Se hendes kreative udfoldelser
på side 28
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Hos trævarefabrikernes UDSALG kan I finde møbler og udstyr til et
hvilket som helst rum i huset, lejligheden og sommerhuset eller til virksomheder og kontorer. Til soveværelset, stuen, spisestuen, køkkenet,
børneværelset, teenageværelset, entréen, badet, hjemmekontoret,
bryggerset eller til arkivet, kantinen eller mødelokalet. Vælg blandt
meget andet mellem et utal af reoler og opbevaringsmøbler i alverdens
forskellige flotte og praktiske designs og størrelser, børnemøbler og
legetøj, senge, udstyr til køkken, bad og garderobe, hobbyartikler,
havemøbler, spiseborde, skriveborde og sofaborde, stole, stiger og
meget meget mere...
Hos trævarefabrikernes UDSALG kan I få inspiration og råd om alt
lige fra indretning til pleje af jeres nye træmøbler. I kan også få tips og
gode idéer til, hvordan I på en let og overskuelig måde kan male og
dekorere jeres nye møbler selv – det er nemlig slet ikke svært!

B35 H45 D35 cm

I år har vi fået dekoratør og teknisk designer Mariann Johannesen
til at tage nogle af vores møbler under kærlig og farverig behandling.
Resultatet finder I bl.a. på side 28 og flere andre steder i kataloget –
og som I kan se er der rigtig mange muligheder for at skabe sjove og
unikke møbler med lidt fantasi, kreativitet og fingersnilde. PRØV DET
SELV – send et billede og vind gavekort til vores butikker – læs mere
om konkurrencen på www.traevarer.dk

5 stk.
Kr. 449,-

Hos trævarefabrikernes UDSALG er det naturens eget materiale, som
er i fokus. Vores møbler er alle designet og forarbejdet af folk, som
virkelig kan deres håndværk. Vi lægger meget vægt på, at I kan finde
både produkter, som både opfylder en praktisk funktion, er flotte at se
på samtidig med at de kan holde til at blive brugt.

Træølkasser i fyr
Velegnet til legetøjskasser m.m.
(50455)

Kr. 99,Med hjul
Kr. 148,-

Vi glæder os meget til at byde jer velkommen i alle vores butikker. Find
os på www.traevarer.dk, hvor I kan finde mange af vores varer – og
hvis I har lyst kan I samtidig bestille dem her og få leveret direkte til
døren – nemmere bliver det ikke.

Se side 30

På gensyn hos trævarefabrikernes UDSALG.

