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Danmarks absolut sjoveste handelssted indenfor køb og salg af
partivarer, holder stor åbningssalg i anledning af vores nye adresse. 

Normalt sælger Bango Partisalg kun kasse- og pallevis 
til virksomheder mv. For at markere, at vi er i gang i Thorning,
åbner vi kasserne og laver tilbud på en masse varer stykvis, 
til alle der vil købe.

28. april 2018 fra kl. 10-15
Højgårdsvej 25, Thorning
8620 Kjellerup 

Speciel VIP invitation 

Pssst...se tilbud 

på næste side

Bangos dør-, vindue- og porteksperter står 
selvfølgelig også er klar til betjene kunder denne dag.!





TILBUD TIL ÅBNINGSSALGET

10 stk. for en tyver:
Alle mulige slags kort og kuverter. Vejl. Udsalg op til 39,95 pr. pak.
The med udløbet datomærkning.
Pop merchandise og mange andre småting

10 stk. for en hundredemand:
Nye DVDer. Timevis af film og underholdning
Kosmetik fra CoolCos. Alt i makeup uden parfume og parabener.
Dukke- og Bamsetøj. Flotte dragter og tilbehør i lange baner.
Beslag i alle afskygninger. Vinkler, stalddørgreb, hængsler, kroge, skudrigler osv. 
i pakkevis.
Sækkestole med mange spændende motiver. (uden fyld)
Legetøj til alle – både store og små børn bliver fristet her.
Jule- og Nytårspynt. Det du sparer nu er tjent hjem til december 
– med garanti.
Malerlærred med motiv. 66x92cm med træramme. Lige til den kreative at male 
videre på.
Og selvfølgelig mange andre spændende ting.

200,- kr. marked:
24 stk. Purecandle rustik bloklys med olie. Bedre for dig og indeklimaet.
Mange fine møbler. Spiseborde, spejle, småskabe osv.
Sikkerhedssko og overalls til det arbejdende folk.
Habitjakker i god kvalitet og flere størrelser.
Foldbar Trolley / Kabinekuffert.
Makeup spejl med LED lys. På drejebar fod. SMIL du er på!
Redskabsophæng til hjørnet. Skide smart og pladsbesparende.
Oppustelig festivalstol – den der du bare render luft i. Flere farver.
Jacob Jensen elkedel – 0,6 ltr. børstet alu.
Og der er mere klar på dagen.

Vindues og dørmarked:
330 elementer fra IDEAL COMBI sælges inden de bliver kørt i Bangos Butik.
Vinduer og partier – frit valg 1500,- kr.
Terrasse- og facadedøre – frit valg 3000,- kr.
Dobbeltdøre – frit valg 4500,- kr.
Mål og find selv dem du skal bruge. Vi hjælper med at læsse :)

Tiden på tilbud:
Rosendahl ure – flere modeller – frit valg 500,-

Varm kaffe samt en kold vand eller øl, får du med i prisen.
Vi modtager kontant betaling, dankort og mobilpay.
Husk trailer – du får jo noget for pengene hos Bango Partisalg


