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hvad gør jeg..

Tag hånd om dit hus

Huskalender

Lamper badeværelse
Lej en gulvstripper

gulnede låger

Mål radonstrålingen i din bolig

Nedsæt nemt dit CO2forbrug
Få 10 konkrete tips til,
hvordan du minimerer dit
CO2-forbrug. Spis lokale
fisk, plant træer og drik
vand fra den kolde hane
lyder nogle af rådene.

En dekorativ blomsterpind
En blomsterpind er en god støtte til
krukkeplanterne, og den behøver ikke være
kedelig at se på. Design den selv og få et
smukt resultat.

Tager du billeder med din mobiltelefon?

Græskarsuppe

Smart spiralsav

Lækker græskarsuppe på cirka en
halv time.

Brug en spiralsav til at tørskære
hårde fliser og gulv.

Opret dig nu

Spar min. 25% resten af året

Ja

Julelys i SILVAN

http://www.idenyt.dk/newslettirsdag/?lbid=8&lbcalid=232&sid=249044&nb=1

Nej

Spar Vinduer
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Overfør trådløst mobil-billeder til din
PC. Gemmes direkte i online album.
Ubegrænset antal overførsler.
Betal kun alm. MMS-takst.
Nemt, hurtigt og billigt.
www.onlinemms.dk
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På 4 udvalget huse. Alle priser
er afhentet hos Birkedalhuset, men incl.
moms. Skarø 3 x 3m og 3 x 4m. Romsø
og Hjortø bjælkehytte.
Klik her og se de
udvalgte huse !

Så er der under en måned til december
og julen kommer så småt snigende.
SILVAN har masser af lavenergi
lyskæder hvor du kan spare op mod
90% på elregningen sammenlignet med
glødepærer.
SILVAN Danmarks foretrukne
byggemarked for gør-det-selv folk

kvalitet til lavpris
Få et gratis online tilbud på dine
nye vinduer og døre.
Vælg umalet – malet – mahogni
eller træ/alu.
Høj kvalitet til faste lave priser.
www.sparvinduer.dk –
Telefon 70 20 18 87
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