
Byggvaror av bra kvalité till låga priser

239:-
 

Askhink Med Skyffel
Svart askhink med skyffel och ventilerad botten. Håll 

kaminen ren och optimera effekten vid eldning. Mycket 

aska i kaminen kan begränsa cirkulationen vilket påverkar 

eldningen negativt. Rymmer ca 8 liter.

45:-
 

Tätningslist P Prof 6 meter
Etab Tätningslist P Prof 6 Meter. Etabs självhäftande 

tätningslist med P-profil är tillverkad av EPDM-gummi. 

Tätningslisten skyddar mot drag, kyla, damm samt buller. 

Sparar energi och minskar kostnader för uppvärmning.

fr.25:-
Finns i flera utföranden

Malmbergs LED Lampa E14/E27
LED-belysning har många fördelar, låg energiförbrukning, 

inget kvicksilver, låg värmeutveckling och en lång livs-

längd. Kan ersätta traditionella glöd- och halogenlampor. 

Fri från UV- och IR-strålning, tänder direkt.

Håll kylan ute! Spara energi!

21 990:-
Finns i flera utföranden

Braskamin Ellipse
Braskamin Ellipse är en kamin av hög kvalité med ett stilrent 

formspråk som passar bra in i alla hem. Besök oss i butiken 

eller ring för att förhandsboka ditt exemplar redan idag.

Begränsat antal! Utförandet på bilden kostar 36 095:-

Finns för omgående leverans!

Från:

Vi hjälper dig

att rusta

inför vintern

Byggvaruhuset med kunskap & engagemang

Priserna gäller t.o.m. 30 nov
eller så länge lagret räcker.

Med reservation för slutförsäljning och tryckfel

Bromsgatan 5
653 41 Karlstad

tel.054-18 11 97

Vardag 06:30-19

Lördag 09-16

Söndag 10-16

Öppet dygnet runt på

www.stuvbutiken.com

STUVBUTIKEN

Elda effektivare
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179:-
 

Vägg- och Takfärg 9 liter vit
Matt vattenburen vägg- och takfärg för inomhusbruk i 

enklare utrymmen. Lämplig för ny- och ommålning av 

väggar samt på ytor av puts, betong, sandspackel, gips-

skivor, väv m.m. Lägsta pris!

449:-
 

Väggfärg Matt 9 liter vit
Matt vattenburen väggfärg för inomhusbruk. Lämplig 

för ny- och ommålning av väggar samt på ytor av puts, 

betong, sandspackel, gipsskivor, väv m.m.

399:-
 

Colorex Multimatt Pro 10 lit vit
Helmatt, högtäckande akrylatfärg för väggar och tak 

inomhus. Lämplig för betong, puts, gipsplattor och väv. 

Att färgen är diffusionsöppen, det vill säga att den andas, 

gör den lämplig även för källarutrymmen.

FIXA Akrylfog
Inne & Ute 310ml
Vattenbaserad fogmassa, till runt 
fönster/dörrar, mellan gipsskivor, 
vid foderlister, rörgenomföringar 
m.m. När produkten används 
utomhus måste den övermålas.

Anza Rollerset
Basic 180mm
Rollerset med tråg, bygel och 
Basic Maxiroller för medelfina 
underlag. Produkten är lämplig 
för interiörmålning av vägg och 
tak. Passar till Anza förläng-
ningsskaft.

19:- 79:-

FIXA Väggspackel
Medium 10 lit
Ett färdigblandat lättspackel, 
som är lätt att applicera och 
slipa. Används inomhus i torra 
utrymmen till spackling av gips-
skivskarvar med pappersremsa 
och till bredspackling.

149:-

FIXA Morgondis
2,5 liter Ljusgrå
Matt vattenburen väggfärg för
inomhusbruk. Lämplig för ny- 
och ommålning av väggar på 
ytor av puts, betong, sandspack-
el, gipsskivor, väv m.m. Kommer 
i en färdigbruten ljusgrå kulör.

99:-

Nordsjö Original 5
2,5 liter vit
Original Väggfärg Helmatt 5 ger 
en helmatt och behaglig yta till 
dina väggar. Avsedd för målning 
inomhus på puts, betong, lätt-
betong, gipsskivor, glasfiberväv 
m.m..

239:-

Nordsjö Ambiance 
10 liter vit
Ambiance Silkematt från Nordsjö 
är en testvinnande svanenmärkt 
väggfärg för inomhusmiljö.
Avsedd målning inomhus på 
puts, betong, lättbetong, gips-
skivor, glasfiberväv m m.

1099:-

Kalkfärg
Vintage Paint
För målning av möbler och 
snickerier, ger en härlig matt 
vintage känsla. För att ge färgen 
en mer hållbar och avtorknings-
bar yta rekommenderar vi att du 
efterbehandlar med vax.

fr.69:-

Colorex Mästar 15 
Snickeri 2,7 liter vit
Halvmatt lackfärg för målning 
av dörrkarmar, lister och andra 
snickerier inomhus. Utmärkt vid-
häftning och ger en hård, tålig, 
icke gulnande yta. Lättstruken 
med god utflytning.

399:-

Nordsjö Original 
Snickeri 1 liter vit
Original Snickerifärg Halv-
blank är en vattenburen, fyllig, 
högtäckande och lättapplicerad 
snickerifärg avsedd för målning 
inomhus ex. dörrkarmar, socklar, 
lister m.m.

199:-

50%
på en provburk t.o.m. 30 nov

Vi hjälper dig att hitta din favoritkulör!
Är det svårt att bestämma kulör? Köp hem en eller flera prov-

burkar med dina favoriter och testmåla innan du bestämmer dig 

vilken kulör som passar bäst i ditt hem. Storlek 0,475 liter. Max 

en provburk per kund till rabatterat pris. Ordinarie pris 59:-

Ord.pris 299:-

Sänkt pris!

Rek.pris 1700:- 

Testvinnare!

Rek.pris 403:-
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399:-
 
Systexx Förklistrad Armeringsduk 
Längd: 50 meter

Systexx V11 Glassfleece är en förklistrad armeringsduk 

som hjälper dig att enkelt skapa släta väggar och tak.

Armeringsduken stryks med vatten för att aktivera limmet.

Glasfiberväv
Fiskben
2-sortering
Bredd: 100cm
Glasfiberväv är ett hållbart
material som efter montering 
målas över med väggfärg i 
önskad kulör.

7:-

Boråstapeter
Nocturne 7270
EasyUp-tapet från kollektionen 
Nocturne Special Edition.
Emilys Gröna Nocturne går från 
dovt mörkgrönt till ljusare oliv- 
och lindblomsgrönt med små 
detaljer i guld.

290:-

Duro QuickUp
Astrid Beige 692-01 
Från kollektionen Gammalsvens-
ka. Tapetkollektionen är unika 
av flera skäl. Först och främst är 
tapeterna kopior av äldre origi-
naltapeter, noggrant uppritade 
och återskapade.

590:-

Boråstapeter
Newbie Minou 7482
Minou är en magisk barntapet 
formgiven av Newbies design-
studio. Söta ekorrar, kaniner 
och skogsmöss bland svamp, 
blomster och vackra fröställning-
ar. Finns i fler färger.

fr.599:-

Pollyfilla
Tapetklister
125g (räcker till ca 20-25kvm)
Polyfilla Tapetklister är ett 
lättarbetat stärkelseklister till 
papperstapeter. Pulvret blandas 
snabbt till en slät massa som är 
enkel att tillämpa. 

29:-

Fiona Wall Design
Papperstapeter
Hitta din favorit till lägsta pris i 
vårt utbud av papperstapeter 
från Fiona Wall Design. Mängder 
av mönster att välja mellan på 
vår fyndavdelning.

fr.89:-

EasyUp
Tapeter
Stort utbud av EasyUp-tapeter 
i lager till marknadens lägsta 
priser. Från ordinarie sortiment i 
aktuella kollektioner till partivaror 
från kända varumärken.

fr.9:-

Rek.pris 1029:- Rek.pris 999:- 

Pris per meter

160:-
rek.pris 295:-

Boråstapeter Borosan 20 38603
EasyUp-tapet. Denna medaljongtapet är ett nytryck av ett originalmönster 

från Boråstapeters historiska tapetarkiv; en vacker slingrande mönsterbild 

med klassisk Arts and Crafts-känsla. En tapet som passar på rummets alla 

väggar i både modern och klassisk stil.

Kundfavoriter till lägsta pris!

Pris:
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Pläd
Fondaco Noah
Storlek 130x150cm
En enfärgad pläd i 100% Polyes-
ter med tofsar, rekommenderas 
att tvättas i 30°C fintvätt.
Finns i fler färger.

159:-

Kuddfodral
Fondaco Lappland 
Storlek 45x45cm
Kuddfodral med konstpäls i 
färgerna ett brunt, grått och vitt 
på framsida. Baksida är enfärgad 
i 100% polyester.

129:-

Ljusmassa
1 kg
Ljusmassa för ljusstöpning av 
mycket hög kvalitet. Förpack-
ningen räcker till 20 st 50 g 
ljus men kan blandas upp med 
ljusstumpar som tidigare stöpts 
av A-Te Ljusmassa.

139:-

Rek.pris 499:- 

Välj bland

1000-tals

tapeter
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Byggvaror av bra kvalité till låga priser

1995:-
 

Kommodpaket Lope Bakkedahl
Bredd 60cm. Bakkedahl är en modern möbelserie som 

passar utmärkt till i stort sett alla badrum. Möbeln har två 

djupa, rymliga och mjukstängande lådor samt trendiga 

handtag i krom. Superpris!

2995:-
Ord.pris 3995:-

Kommodpaket Hafa Sun
Bredd 60cm. Hafa Sun badrumsmöbel med mjukstängan-

de lådor samt fullutdrag vilket gör innehållet lättåtkomligt. 

Möbeln är förberedd för både golv- och väggavlopp och 

har justerbara upphängningsbeslag.

1959:-
 

Uovo Ovanpåliggande Tvättställ
Kame Uovo är ett tvättställ i oval stil med överfyllnads-

skydd. Kombineras med hög blandare som monteras 

bakom tvättstället. Kommer i färgen vit. Finns fler model-

ler i lager av ovanpåliggande tvättställ.
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2495:-
 Ord.pris 2995:-

Duschhörn Fryken Ystad 90x90cm
Fryken Ystad är en duschhörna med rakt klarglas som är 

5 mm tjockt. Glaset är av typen säkerhetsglas. Ystad har 

kromad väggprofil i aluminium med matchande dörrhand-

tag, magnetisk stängning. Lägsta pris!

1695:-
Ord.pris 1995:-

Takdusch Blurain Economic
C/C-mått: 150mm. Takduschset inkl. huvuddusch, hand-

dusch och duschblandare. Huvudduschen är 200mm i 

diameter och är justerbar i höjd. Fästet för handduschen 

justeras steglöst i höjd och vinkel.

719:-
 Ord.pris 799:-

Duschset Tapwell ZSAL194
Duschset Brio i krom med massagefunktion och

justerbara väggfästen 50-67cm.

Anslutning: G1/2 tum
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3495:-
Rek.pris 8850:-

Emaljbadkar Svedbergs Tofta 160
Längd 160cm. Badkar i emalj. Emaljerat på både in- och 

utsidan för maximalt skydd mot slitage. Rektangulär av-

ställningskant och bensatserna i aluminium har ställbara 

fötter som ger en stabil placering på alla underlag.

4999:-
 

Lejontassbadkar SBI Victoria
Badkaret är tillverkat i sanitetsakryl och finns att köpa i 

152cm eller 162cm längd. Våra designbadkar håller hög 

kvalitet och kompromissar aldrig med komfort eller prak-

tiska detaljer. Bottenventil ingår.

8995:-
 

Badkar Fryken Utterbyn
Längd 150cm eller 160cm. Modernt fristående badkar i 

tålig sanitetsakryl. Fryken Utterbyn badkar är generöst till-

taget i bredden (80cm) vilket ger en härlig rymd. Badkaret 

levereras med en kromad pop-up ventil i botten. 

Sänkt pris! Lagerrensning!

Kundfavorit!
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1995:-
 Rek.pris 2979:-

Tvättställsblandare m. Bidette
Hansgrohe Talis E Tvättställsblandare med bidettehand-

dusch och väggfäste. En tvättställs/bidéblandare med 

tidlös design. Blandaren är utrustad med funktioner så 

som energispar EcoSmart, AirPower och QuickClean.

2195:-
Ord.pris 2695:-

WC-stol Laufen Kompas Rimless
Toalettstolen Laufen Kompas Rimless är tillverkad i 

porslin och har en hel cistern i porslin och en kromad 

spolknapp och dolt S-lås. Spolmängd 3/4,5 liter.

Sitthöjd 43cm. Fästes i golv genom limning.

1995:-
Rek.pris 4610:-

Handdukstork Svedbergs Flora SR
Mått B464xH652xD122mm

Elhandduksstork 42W Flora SL i krom med allpolig ström-

brytare, timer och boost. Inkl fyra upphängningsbeslag, 

skruvar och pluggar.
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Hansgrohe
Vernis 70 Krom
Engreppsblandare av hög 
kvalitet. Utrustad med AirPower 
teknologin. EcoSmart med 
hållbar användning av vatten 
och energi genom reducering av 
vattenflödet.

Tapwell
ARM071 Krom
Engreppsblandare i krom av 
högsta kvalité med ett modernt 
och stilrent utseende.

599:- 1860:-

Tapwell
EVO070 Waterfall
Engreppsblandare i krom med 
mjuka harmoniska linjer av 
högsta kvalité. Vattnet spolas ut 
i form av ett vattenfall och ger 
badrummet en lyxig spakänsla.

1925:-

Gustavsberg
Nautic
Gustavsberg köksblandare
Nautic krom med hög pip är en 
blandare i enkel design och bra 
kvalité. Utan diskmaskinsav-
stängning och har en svängbar 
utloppspip upp till 110°.

1349:-

Hansgrohe
Cento L
Hansgrohe köksblandare
Cento L i krom är en blandare i 
modern design och högsta kvali-
té. Med diskmaskinsavstängning 
och har en svängbar utloppspip 
upp till 120°.

1995:-

Tapwell
SK New 984
Tapwell köksblandare SK New 
984 krom är en blandare i mo-
dern design och högsta kvalité. 
Med diskmaskinsavstängning 
och har en ställbar svängradie av 
utloppspip upp till 180°.

1979:-

Svedbergs
Draperistång
Vit draperistång från Svedbergs 
med en justerbar bredd från 
75-220cm. 

69:-

Hansgrohe Hand-
dusch EcoSmart
Hansgrohe Handdusch Vernis 
Blend HB Vario Ecosmart C är 
en handdusch med EcoSmart 
funktion. Spara upp till 40% 
vattenförbrukning. Flödesmängd 
9,3lit/min vid 3 bar.

249:-

Duschy
Duschhylla
Mått B200xH790xD120mm
Duschhylla i satinkrom med 
krokar för enkel upphängning.
5 Års garanti.

379:-

Ord.pris 2495:- Ord.pris 2199:- 

Ord.pris 99:-

Byggvaror av bra kvalité till låga priser
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Duschy
Draperistång hörn
Mått 900x900mm.
Kapas till önskad längd med 
bågfil. Komplett med 
draperikrokar och takfäste för 
extra stabilitet. Lätt att montera.

279:-

Blurain
Duschslang 2m
Duschslang Base från Blurain 
med total längd på 2 meter.
Krom med twistad slang.

89:-

Duschy
WC-sits Universal
Mjukstängande sits och lock. 
Lätt att montera och lätt att ren-
göra då sitsen enkelt och snabbt 
kan lossas.
Mått 451x376mm
Flexibla fästen 104-194mm

249:-

Rek.pris 844:- Ord.pris 2069:- Ord.pris 2139:-

Lagerrensning! Lagerrensning

Rek.pris 2069:-

Spara energi!
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449:-
ord.pris 499:- per kvm
Kakel Equipe Artisan Moss Green 
Storlek 6,5x20cm

En platta i en varierande djupt grön färg med en vågig 

och blank yta. Plattans kanter är pressade och något 

ojämna, vilket skapar ett snyggt rustikt intryck.

Granitkeramik
Moon Grigio
Storlek 10,7x10,7cm
En matt betongimitation i en ljust 
grå färg. Plattan har en skuren 
kant och ett diskret mönster.

89:-

Kakel
Vit Blank Fasad
Storlek 10x20cm
En fasad vit kakelplatta i klassikt 
utseende. Plattan har en pressad 
samt fasad kant och en blank yta 
som passar i de flesta hem.
Kundfavorit!

199:-

Kakel
Vit Blank
Storlek 15x15cm
Salcamar Blanco Liso Brillo är en 
slät vit kakelplatta. Plattan har en 
pressad kant och en blank yta.
Se priset!

65:-

Kakel
Vit Blank & Matt
Storlek 25x40
STN Ceramica Blanco Brillo & 
Mate är släta och vita kakel-
plattor av bra kvalité. Plattan har 
en pressad kan och kommer i 
både blankt och matt utförande.

99:-

Granitkeramik
Pietra Dark Grey
Storlek 30x60cm
Matt stenimitation i en mörk 
grå färg. Plattan har en pressad 
kant, en lätt struktur och ett 
jämnt mönster som skapar ett 
stilrent intryck.

199:-

Granitkeramik
Pietra Light Grey
Storlek 30x60cm
Matt stenimitation i en ljust grå 
färg. Plattan har en pressad 
kant, en lätt struktur och ett 
jämnt mönster som skapar ett 
stilrent intryck.

199:-

Granitkeramik
Monti Light Grey
Storlek 30x60cm
Matt betongimitation i en ljust 
grå färg. Plattan har en pressad 
kant och ett jämnt mönster som 
skapar ett stilrent uttryck.

199:-

per kvm per kvm

per kvm

229:-
ord.pris 249:- per kvm

Kakel Argenta Victoria Grey 30x60cm
Argenta Victoria Grey 30x60 är en blank marmorimitation 

avsedd för vägg. Plattan har en pressad kant, en behaglig grå 

grundfärg och ett stilrent mönster.

Kundfavoriter till superpris!

Pris:

per kvm

1000-tals sorter

kakel, klinker & mosaik

till låga priser

per kvm per kvm per kvm

fr.49:-
oavsett tidigare pris

Stuvar - kakel, klinker & mosaik
Fynda keramik till oslagbara priser! Stort utbud av 

stuvar i olika storlek och utseende. Alla våra stuvar av 

keramik kostar 49:- per kvm oavsett tidigare pris!

Nya sorter fylls på varje vecka från våra partier.

fr.69:-
oavsett tidigare pris

Lagerrensning - kakel & klinker
Vi rensar våra lager! Stort utbud av keramik i olika 

storlek och utseende till utförsäljningpris. Erbjudandet 

gäller utvalt sortiment uppmärkt i butiken med reserva-

tion för slutförsäljning.

fr.99:-
oavsett tidigare pris

Lagerrensning - mosaik
Vi rensar våra lager! Stort utbud av mosaik i olika 

storlek och utseende till utförsäljningpris. Erbjudandet 

gäller utvalt sortiment uppmärkt i butiken med reserva-

tion för slutförsäljning.

Lägsta pris!

Lägsta pris!
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fr.1899:-
 
Raychem T2Blå-10 Golvvärmepaket 
Storlek 100W (10 meter/1kvm) och uppåt.

Golvvärmepaketet innehåller en halogenfri, tunn serieresistiv 

tvåledarkabel med försumbara magnetiska, elektriska fält i 

spolförpackning, samt limstavar, givarslang, märkskylt, SENZ 

programerbar touch-swipe klocktermostat vit.

Tebo
Kakelset Extra
Tebo Kakelset Extra Ett kakelset 
för mindre plattsättningsarbeten. 
Paketet innehåller hörnfogplatta, 
svamp, 100st kakelkryss 3mm 
och en stålfixkam 180mm med 
6x6mm tandning.

99:-

Murbrukshink
Basic++ Svart 12 lit 
Rund hink av polyeten med 
litergradering upp till 12 liter.
3,5 mm bygelhandtag i galvani-
serat stål.
Finns även i 20 liter (49:-)

35:-

Fogplatta
Hörn 270mm
Tebo Fogplatta Hörn 270mm 
Plasthandtag med snedskuret 
8mm gummi. För fogning av 
vägg och golv. Utformad för att 
kunna nå svåråtkomliga utrym-
men som t.ex. hörn.

59:-

Kakelkryss
Large 250st
Finns i storlekarna 1mm, 2mm, 
3mm, 4mm. 250st Kryss av plast 
för jämn fogbredd vid plattsätt-
ning. Tysk modell med långa ben 
och rak kant.

fr.35:-

Mur- & Putsbruk
Combimix M2.5
Storlek 20kg
KC-baserat bruk för vanliga 
murnings- och putsningsarbeten 
i murbruksklass M2,5 (B).För 
murning av tegel, lättklinkerblock 
och lättbetongblock.

69:-

Flytspackel
Mira 6700 Cemplan
Storlek 20kg
Cementbaserad, plastförstärkt 
golvavjämningsmassa. 6700 
cemplan kan användas för 
avjämning av de flesta fasta 
golvtyper såsom t.ex. betong.

179:-

Fästmassa
Mira 3100 Unifix
Storlek 15kg
Cementbaserad, frostsäker, 
vattenfast, plastförstärkt, vit 
fästmassa i pulverform. För 
montering av keramiska plattor, 
klinker och natursten.

149:-

249:-
 

Tebo Renogöringsset för fogning
Tebo Rengöringsset Mini för fogning och rengöring av byggke-

ramiska plattor.

Innehåller: Rengöringsbalja 10 liter, urkramingsrulle, rengörings-

platta 120x240mm, fogplatta 120x240mm och lock.

Rätt verktyg till rätt pris!

Pris:

Bra byggtillbehör

gör jobbet enklare

Till försäljning och uthyrning
Hos oss hittar du ett brett sortiment av byggtillbehör, till stora 

och små projekt, till proffs och hemmafixare. Här finns något 

som passar in i alla verktygslådor.

Verktyg till proffs 
och hemmafixare
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79:-
per kvm

Basic Trend Oak White 1-stav
Ett ljust laminatgolv från Kronotex i 1-stavs utförande.

Golvet har bruksklass 23 och passar i utrymmen med 

mindre slitage i hemmiljö, t.ex. sovrum, klädkammare och 

gästrum. 

99:-
ord.pris 109:- per kvm

Standard Trend Oak Grey 1-stav
Ett gediget och naturtroget medelmörkt laminatgolv från 

Kronotex i 1-stavs utförande. Golvet har bruksklass 31 

och passar i utrymmen med medelhögt slitage i hemmiljö, 

t.ex. vardagsrum, allrum och sovrum. 

149:-
ord.pris 169:- per kvm

Exquisit Plus Harbour Oak 1-stav
Ett rustikt och modernt laminatgolv från Kronotex i 

1-stavs utförande. Golvet har bruksklass 32 och passar i 

utrymmen med högt slitage i hemmiljö, t.ex. kök, hall och 

vardagsrum. 

V
IN

Y
LG

O
LV

209:-
Ord.pris 239:- per kvm

BionylPRO Aramis Oak 1-Stav
Ett medelmörkt robust golv med vintage känsla. Realis-

tiskt utseende och ytstruktur med 4-sidig V-fasning.

BionylPRO är prisvärt och mycket vattentåligt och är 

lämpligt för utrymmen med högt slitage i hemmiljö. 

209:-
Ord.pris 239:- per kvm

BionylPRO Clayborne Oak 1-Stav
Ett medelmörkt robust golv med vintage känsla. Realis-

tiskt utseende och ytstruktur med 4-sidig V-fasning.

BionylPRO är prisvärt och mycket vattentåligt och är 

lämpligt för utrymmen med högt slitage i hemmiljö. 

219:-
Ord.pris 259:- per kvm

BionylPRO Skatepark Stone
Ett ljust vinylgolv med utseende av sten. Realistiskt utse-

ende och ytstruktur med 4-sidig V-fasning.

BionylPRO är prisvärt och mycket vattentåligt och är 

lämpligt för utrymmen med högt slitage i hemmiljö. 

TR
Ä

G
O

LV

699:-
per kvm

Ek Värmland Ultramatt Lack 1-stav
Varje bräda har borstats för att lyfta fram träets naturliga 

ådring. Den ultramatta ytan minimerar ljusets reflektioner 

och låter färg och känsla hos golvet komma till fin fulla 

rätt samtidigt som träet skyddas från dagligt slitage.

319:-
ord.pris 349:- per kvm

Ek Various Lack 3-Stav
Ett ekgolv från Barlinek i 3-stavs utförande. Ytbehandlat 

med lack. Golvet har det patenterade 5G-klicksystemet 

vilket underlättar vid läggning och leder till ett bättre 

resultat och en snabbare installation.

319:-
ord.pris 349:- per kvm

Ek Various Vit Mattlack 3-Stav
Ett ljust ekgolv från Barlinek i 3-stavs utförande. Ytbe-

handlat med en vit mattlack. Golvet har det patenterade 

5G-klicksystemet vilket underlättar vid läggning och leder 

till ett bättre resultat och en snabbare installation.

Kampanj! Kampanj!

Kampanj! Kampanj!

Kampanj!Kampanj!

Kampanj!
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fr.299:-
 
Ryamatta Aspen
Finns i flera storlekar och färger.

133x190cm 299:- (ord.pris 399:-)

160x220cm 499:- (ord.pris 599:-)

200x290cm 799:- (ord.pris 999:-)

i färgerna vit, grå och natur.

Plastmatta
Loftex Leone Metal
Plastmatta från Gerflor av hög 
kvalité. Lämpar sig för utrymmen  
med högt slitage i hemmiljö.
Rullvara, finns i bredderna 2m 
och 4m och kapas till önskad 
längd. Pris per kvm.

152:-

Plastmatta
Loftex Boutic Naturel
Plastmatta från Gerflor av hög 
kvalité. Lämpar sig för utrymmen  
med högt slitage i hemmiljö.
Rullvara, finns i bredderna 2m 
och 4m och kapas till önskad 
längd. Pris per kvm.

152:-

Heltäckningsmatta
Cosy 30
Rullvara bredd 4m
Tjocklek 9,5mm
Ljusbeige matta med skuren 
lugg. Den skurna luggen kombi-
nerad med filtbaksidan gör mat-
tan extra mjuk. Pris per kvm.

254:-

Heltäckningsmatta 
Velluto 68
Rullvara bredd 4m
Tjocklek 11mm
En brunfärgad matta med skuren 
lugg som är tillverkad i polyamid.
Mjuk och behaglig.
Pris per kvm.

98:-

Heltäckningsmatta 
Rambo 77
Rullvara bredd 4m
Tjocklek 5mm
En antracitmelerad matta med 
en öglad lugg. Rambo har en filt-
baksida som gör mattan mjukare 
att gå på. Pris per kvm.

98:-

fr.999:-
 

Ryamatta Woolly
Finns i flera storlekar.

160x230cm 999:-

200x290cm 1499:-

Trendig matta till superpris!

Pris:

Hos oss hittar du ett brett sortiment av våtrums-

mattor från varumärken som Tarkett och Forbo.

Besök oss på vår mattavdelning eller gå in på

www.stuvbutiken.com för att se hela vårt utbud.

Våtrumsmattor från 
kända varumärken

fr.1598:-
 
Wiltonmatta Genova Zen
Finns i flera storlekar och färger.

160x230cm 1598:-

200x290cm 2595:-

i färgerna vit, linne och grå.

Kampanj!

Nyhet!

Hos oss hittar du

mattor till hemmets

alla rum

till låga priser

ord.pris 199:-

Kampanj!

ord.pris 299:-

Kampanj!

Kampanj!Kampanj!

ord.pris 179:- ord.pris 179:-
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139:-
 

BB Dörrhandtag Matt 108mm
B276KMNS

Beslagsboden Dörrhandtag Inomhus Matt Borstad Krom

175:-
 

BB Dörrhandtag Matt 120mm
B290KMNS

Beslagsboden Dörrhandtag Inomhus Matt Borstad Krom

179:-
 

BB Dörrhandtag Polerad 115mm
B284PNS

Beslagsboden Dörrhandtag Inomhus Polerad Mässing

V
Ä

R
M

E
 &

 V
E

N
TI
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TI

O
N

99:-
ord.pris 139:-

Fogskum Genius Gun 750ml
Soudal Genius Gun Comfort PU-skum med det paten-

terade applikationssystemet. Återanvändbart i upp till 6 

veckor efter första användning, hög precision, kan appli-

ceras med bara en hand. Fri från CFC och HCFC.

399:-
ord.pris 449:-

Schneider Radiator Oljefylld
500W Oljeradiator med timerfunktion och stilren design 

på stadiga ben. Radiatorn har fem ribbor med steglös 

värmeinställningar med termostatstyrning. Radiatorn har 

inbyggd överhettningsskydd. 

1149:-
 

Flexit Badrumsfläkt Motion
2200RPM 152x206mm. Fläkten är konstruerad för venti-

lation av våtrum, men kan även användas i andra typer av 

rum där man vill ha ventilation. Kan köras med fuktstyr-

ning, rörelsesensor och kontinuerlig drift.

PA
N

E
LE

R

179:-
per kvm

Väggpanel Pärlspont 
1190x400x6mm (4-pack). Dekorpanel i MDF som är enkel 

att montera och ger dig en klassisk och snygg interiör 

med minsta möjliga arbete.

99:-
per kvm

Byggelit Innertak Vit Struktur
B-sortering 1220x620mm. Byggelits Elittak är smart 

konstruerat och enkelt att sätta upp. Allt som behövs är 

vanliga verktyg såsom måttstock, såg och skruvdragare. 

Taket monteras med dold infästning. Svanenmärkt.

1195:-
per kvm

Fibrotech Akustikpanel
2440x605x22mm. En ljudabsorberande ribbpanel som 

kan monteras på vägg och tak. Baksida av återvunnen 

akustikfilt och ribbor av äkta träfaner på MDF. 

Finns i lager i ljus ek, rökt ek, grå ek och valnöt.

Kundfavorit!

Kampanj!Kampanj!
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Tillsammans skapar vi
ditt drömbadrum 

Att planera en badrumsrenovering kan vara ett 
ganska stort projekt. Det är mycket att tänka på och 
många val som ska göras. Vi på Stuvbutiken hjälper 
dig att skapa ditt drömbadrum utifrån dina önskemål,

budget och tidsplan. På Stuvbutiken finns våra
badrumsplanerare här för att guida dig rätt.

Vi erbjuder en kostnadsfri 3D-ritning där du som 
kund kan visualisera slutresultatet på ett smidigt sätt.

Driver du företag?
Välkommen till Stuvbutikens Företagscenter

Det här är platsen för dig som är proffs, för dig som driver ett byggföretag eller äger fastigheter och för dig som jobbar som hantverkare, 
byggledare, byggentreprenör eller fastighetsskötare. Vi finns här för dig för att underlätta dina nuvarande och kommande projekt.

På Stuvbutikens företagscenter finns vi som brinner för att just ditt projekt ska bli lyckat. Här finns personal med mångårig erfarenhet 
och mycket kunskap. Vi hjälper dig med allt du behöver, från tanke till färdigt resultat. Projektet kan handla om installation mot

konsument, hotellprojekt, fastighetsrenovering eller stora byggprojekt. Inget projekt är för litet eller för stort!

Välkommen in!

Med vänliga hälsningar, Jan Andrén

Byggvaror av bra kvalité till låga priser
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159:-
 

Optisk Brandvarnare 2-pack
Optisk brandvarnare från Malmbergs som genom ett 

effektivt fotocellsystem upptäcker pyrande bränder och 

bränder som kan glöda under lång tid innan de utvecklas 

till bränder med öppen låga. Inkl. 1 st 9V batterier (6LR6).

159:-
 ord.pris 199:-

Schneider Brandvarnare Mini
Liten optisk brandvarnare med inbyggt 10 års batteri (ej 

utbytbart). 85 dB larmsignal och LED visualiserat larm 

med paus funktion. Kan installeras med skruv eller skruv-

löst montagekit. Varnar vid lågt batteri.

199:-
 

Housegard brandfilt 120x120cm
Brandfilten är ett bra komplement till brandsläckaren och 

då främst för att släcka mindre bränder på spisen, säng-

en, i möbler eller kläder. Att kväva eld med en brandfilt är 

väldigt effektivt, och kräver minimalt saneringsarbete.

TI
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E
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Ö

R

fr.19:-
 

Presenning Lättvikt 80gr/kvm
Presenning som är laminerad på båda sidorna, utrustad 

med aluminiumöljetter för fastspänning varje meter.

Finns i flera storlekar 1,7x2m, 2x3m, 5x8m, 12x15m.

85:-
 

Arbetsbock
Arbetsbock av trä som är ihopfällbar och kan användas 

som stöd till arbetsbord vid tapetsering eller som platt-

form vid målning av t.ex. panel.

39:-
  

Spolarvätska 3 liter -18°C
Spolarvätska från Ad Proline. Färdigblandad på påse.

1x3lit 39:-

3x3lit 79:-

4x3lit 105:-

Välkommen
till Stuvbutiken och 

mina fantastiska 
medarbetare, en plats 

för hus och hem!
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