
HEJDES                   
V.22-24

ELITFÖNSTER

30% 
RABATT

KÄVLINGE BYGDEGATAN 1 MÅN-FRE 6.30-17.00, LÖR 9-13
LANDSKRONA LODJURSGATAN 4A MÅN-FRE 7-16
LÖDDEKÖPINGE VARUVÄGEN 5 MÅN-FRE 6.30-17, LÖR & SÖN 10-14
SVALÖV TECKOMATORPSVÄGEN 18 MÅN-FRE 7-17, LÖR 9-13

046-72 17 70 HEJDES.SE

G
äller v.22-24 2019. M

ed reservation för slutförsäljning. Kan ej kom
bineras m

ed andra erbjudanden.
KOMPOSITTRALL
WOODLON
 

Solida boards av träkomposit 
som är designade för att tåla 
vårt tuffa skandinaviska klimat 
och våra skiftande årstider. 
Golvet tillverkas av 95% åter-
vunnet material och behåller 
sitt utseende år efter år utan 
varken ytbehandling eller 
mycket underhåll.

RULLEBÖR 90PFG
895.-

Klassisk Ekebykärra 
i olika färger  
(gul, röd,lila, turkos). 
Omonterad. 
Max last: 150 kg. 
Volym rågat/
struket: 90/70 liter.

YUNIK OLJEFÄRG PLUS
10L   1295.-  

Vattenburen, akrylmodifierad  
alkydfärg. Fungerar på både  
nytt trä och tidigare  
behandlade ytor.  
Valfri färgbrytning!

25 ÅRS
GARANTI

JUST NU

20% 
RABATT



JAPE GRÖNFRI
5L   545.-

 

På alla typer av ytor, bl.a. 
tak, fasader, markytor, sta-
ket, trätrall, trappor, murar 
och markiser. Grön-Fri kan 
användas på både målade 
och obehandlade material 
såsom trä, puts, sten, tegel, 
betong, eternit, plåt, tak-
papp, plast, textilier m.m.

HEJ SOMMAR!
Nothing runs like a Deere, så lyder slogan sedan 1971 för 
vår gräsklipparleverantör John Deere. Hos oss hittar du ett stort 
utbud av John Deeres gräsklippare i olika utföranden. 

Den här sommaren blir speciell! Vi är i full gång med bygg-
nationen av våra nya lokaler i Löddeköpinge där vi kommer 
fortsätta leverera högkvalitativt byggmaterial samt en större  
besöksupplevelse för dig som kund. Vi ser mycket fram emot  
detta! Du kan följa bygget på vår hemsida, hejdes.se.

Rätt verktyg och riktigt bra byggmaterial är förutsätt-
ningar för ett lyckat resultat. Därför hittar du hos oss enbart 
utvalda produkter från de bästa leverantörerna. Och så får du 
hjälp av vår kunniga personal. 
 
Vi önskar dig en fortsatt skön vår och bra sommar!

Björn Törngren, Hejdes Woody Bygghandel

JAPE FRISPRUTA  
295.-
 
 
Flatstrålsmunstycke med spridan-
de riktad stråle medför liten mängd 
spraydimma. Halvgenomskinlig tank  
med tydlig gradering. Justerbar bär- 
rem, 3 bar säkerhetsventil. Stor öpp-
ning för enkel påfyllning och tömning. 
Ergonomiskt pumphandtag. Teleskop- 
lansar, handtag och olika munstyck-
en finns som tillbehör.

ÅKGRÄSKLIPPARE
JOHN DEERE X106
21.900.-

 

X106 åkgräsklipparen, med automatisk 
växellåda och kraftfull toppventilmotor, 
ger valuta för pengarna. Den är försedd 
med ett 107 cm Edge klippdäck som är 
förberett för sidoutkast, uppsamling eller 
mulching. Den kan kompletteras med ett 
stort antal tillbehör för varierande upp-
gifter för grönyteskötsel eller snöröjning.

ROBOTGRÄSKLIPPARE
JOHN DEERE TANGO E5 SERIE II
19.999.-

TANGO E5 serie II är utformad att underhålla din gräs-
matta automatiskt så att du kan njuta av viktigare saker i 
livet. Den självgående gräsklipparen TANGO E5 serie II är 
utformad, framtagen och konstruerad av John Deere enligt 
högsta tillverkningsstandard och sätter därför nya riktmär-
ken inom underhåll av gräsmattor.

BALLINGSLÖV KÖK

JUST NU

20% 
RABATT



TRYCKIMPREGNERAT
KVALITETSVIRKE

STAKETRIBBA 28X45  8,95/M
STOLPE 95X95   49,90/M
REGEL  45X145  28,90/M

TRALLJIGG
FAST DECK TOOL
459.-

För dolt skruvmontage av trall. Med hjälp av DECK TOOL  
monteras skruven i sidan av trallbrädan och ger ett dolt montage.

PREMIUMTRALL
28 X 120 MM
19.80 /M

Tätvuxet norrländskt virke  
av bästa sortering.

VARNING FÖR BILLIG TRALLSKRUV!
Det finns två tydliga skäl till varför du ska välja kvalitetsskruv till altanbygget  
– och ett ställe där du alltid kan vara säker på att du inte kan välja fel!

Ja, det finns främst två skäl att välja riktigt 
bra skruv till altanbygget. Det ena är att en 
bra skruv gör jobbet så mycket enklare då 
den är lättare att dra i, plus att den inte går 
sönder när man gör det. 

Det andra skälet är att en bra skruv inte ris-
kerar att rosta och missfärga virket.

När du ska välja skruv, välj aldrig något 
annat än en kvalitetsskruv. Välj skruv från 
välkända märken, som är testade och god-
kända. Fråga oss gärna så hjälper vi dig, 
då man även måste ta hänsyn till träslag, 
dimensioner och läge. Bygger du exempel-
vis nära havet nere i Landskrona eller Bar-
sebäckshamn, så är det väl värt att satsa 
på en extra tålig rostfri skruv. Skruvar du 
trall i Furulund, i Sandskogen eller i Svalöv 
så räcker det med vanlig kvalitetsskuv från 
Hejdes.

Hejdes infästningsleverantör FAST levererar 
ett heltäckande sortiment av infästningspro-
dukter av högsta kvalitet. FAST är infästning 
för proffs! 

Hos Hejdes hittar du 
snabbt rätt produkt 
genom att du 
dels får hjälp av 
kunnig perso-
nal och dels 
att produkter-
na har ett en-
kelt och tydligt 
färgkodnings-
system. Produk-
terna uppfyller alla 
gällande normer och 
föreskrifter på fästele-
ment, vilket ger en trygghet för dig. Du kan 
alltid lita på att FAST möter dina krav.

En bra skruv...
• Rostar inte
• Missfärgar inte virket
• Spräcker/flisar inte virket
• Är lättare att dra i
• Går inte sönder
• Kräver inte förborrning
• Kräver ingen försänkning!

FLAGGSTÅNG 9M   2695.-

Flagmores flaggstång Nordic är speciellt framtagen för 
flaggning med nationsflaggor. Kula, knape, lina och 
krokar är delar som måste vara av rätt dimension och 
utförande. Från Flagmore medföljer dessa detaljer och 
har samma höga kvalité som själva stången. Fällplattan 
har samma sköldliknande form som foten på stången 
och denna stång är mycket enkel att fälla. Nordics-
tången är tillverkad av glasfiberarmerad plast som är 
mycket enkel att underhålla. Du tvättar stången enklast 
med vanligt rengöringsmedel.

Flaggstång Nordic levereras komplett med kula, lina, 
knape, markfäste och muttersats.  Som tillvall på denna 
flaggstång kan du välja manuell invändig lina. Flagmore 
erbjuder 10 års garanti på denna stång.

HÄCKSAX 
RYOBI   1999.-

SANTEX UTERUM

JUST NU

25% 
RABATT

BETONGPLINT 
50 CM
75.-

 
Klassist fundament för 
vårens uteprojekt såsom 
altaner/trädäck, staket, 
friggebodar etc. Finns med 
järnmellanrum 2”, 3” eller 
4”. Samma pris oavsett.

18 V häcksax inkl. batteri och laddare,  
55 cm svärd, klarar 22 mm grenar!



KÄVLINGE BYGDEGATAN 1 MÅN-FRE 6.30-17.00, LÖR 9-13
LANDSKRONA LODJURSGATAN 4A MÅN-FRE 7-16

046-72 17 70

LÖDDEKÖPINGE VARUV. 5 MÅN-FRE 6.30-17, LÖR & SÖN 10-14
SVALÖV TECKOMATORPSVÄGEN 18 MÅN-FRE 7-17, LÖR 9-13
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ÅRETS PORT 2019!

NY GARAGEPORT 
I Årets Port 2019 erbjuds tak-
skjutport med motor till kam-
panjpris. Nytt för i år är att 
kampanjen breddas till 2 olika 
profilutförande: M- och L-profil. 
M-profilen i utförandet Wood-
grain finns i 5 olika kampanjfär-
ger och L-profilen i den nya ytan 
Planar – Matt deluxe, finns även 
den i 5 kampanjfärger. Från

13.700.- 
inkl. motor.

ARBETSSHORTS 
HELLY HANSEN
AKER   649.-

Nya arbetsshorts i Aker-kol-
lektionen för hantverkare. 
Slitstarkt och bekvämt materi-
al, modern passform och för-
stärkningar i Cordura®-mate-
rial gör den här kortbyxan till 
en självklar favorit. 

SUPER GRAMINO
6,5 KG   179.-

Långtidsverkande gräsmatte-
gödsel som innehåller tre oli-
ka former av kväve, som ger 
snabb och långvarig verkan. 
Gräsmattan blir tätare, gröna-
re och mer lättskött.

VATTENSPONT 
GRUNDMÅLAD   
22X120  15,95/M
22X145  19,95/M

JUST NU

30% 
RABATT

NYA FÖNSTER 
– från start till klart!

Läs allt om 
 

på www.hejdes.se

Byte av fönster eller dörrar ska inte vara krångligt! 
Använd vår tjänst Monterat så ser vi till att jobbet blir 
proffsigt gjort medan du får tid över till annat! 
Dessutom ger vi dig fast pris på hela arbetet.

ELITFÖNSTER


