Golv för uteplatsen
■ Bergo XL heter plattorna som är lätta
att lägga, mixas och matchas. Varken lim
eller specialverktyg behövs för att lägga
golvet och det är lätt att flytta om eller
ändra.
Bergoplattan är tillverkad i återvinningsbar polypropylen, tåligt mot slitage
och nedsmutsning. Plattorna kanligga ute
året om och ger då en isolerande effekt.
Bergo XL säljs i golvfackhandeln och i
byggvaruhus. Cirkapris 160 kr/kvm.
www.bergoflooring.se

Sänggavel
av återanvända
planklador

Allmogedörr
■ SilbaNiehko är ett företag i Arjeplog som tar till vara
och återanvänder gamla planklador, timmerlador, renhagar och snöskärmar och andra åldersstigna byggnader
runt om i Norrland. Man låter virket torka i sin egen takt
och låter det sen få bli något annat till hemmet. Möblerna
är handgjorda och virket kommer med gamla spikhål, och
dylikt. Man utgår från standardmått men du kan beställa
vilken form eller vilka mått du vill.
Läs mer på www.sibaniehko.se
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■ En ytterdörr i lantlig stil
lanserar Skånska Byggvaror.
”Simrishamn” heter dörren
med ram och karm i furu,
ädelträ i tröskel med aluminiumkant, brytsäkra gångjärn,
ASSA-lås, 10 års garanti på
fombeständighet och U-värde
på 1,1. Priset är 5 495 kr
inklusive fri leverans.
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Altruist: Pingstlilja i smakfull
kombination av färger. Kronblad
i krämigt gul som bleknar och
inre krona i glödande orange.

Pacific pearl: En fransig tulpan
i mörk purpurröd med gröna
drag i basen på kronbladen.

Planera för vårrabatten
■ Starka färger i trädgården är det som gäller inför nästa vår,
enligt Weibulls. Så var inte rädd för att färgsätta rabatten med
starka färger och mustiga färgkombinationer av fylliga och färgstarka blommor som ger liv till den lantliga rabatten eller rent av
lite svulstig barock. Passa också på att ge bort höstlökar i present. Weibulls favoritlökar kommer i fyra förpackningar.
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