
IDEmøbler MAX JESSEN
Industrivej 2, 9575 Terndrup
Tlf. 98 33 53 33, www.max-jessen.dk
FORBEHOLD FOR MELLEM SALG

Besøg os på Facebook og
www.max-jessen.dk  

Ace Classic 3+2 fra Stouby med 
sort okselæder og stålben. 
FØR 39.999.- NU 24.995.-

Bella stol fra Stouby med 
okselæder i bøg NU 3.888.-

Nocturen BOX 1000
180x200 cm. 

FØR 9.198.- NU 4.998.-

Legerum og balloner til de 
mindste gæster

I lampeafdelingen finder du et 
stort udvalg til alle rum!

Her kan du opleve en verden af 
boligtilbehør!

Nyheder i Skovby spiseborde og 
stole. Stort studie. Oakville SM106.

Oplev Danmarks STØRSTE Stressless studie

25-70%

7000 M2 BOLIGHUS 
med P-plads lige ved døren

på ALLE havemøbler 
og -tilbehør

HAVEMØBLER

SPAR OP TIL

60%

SPAR OP TIL

50%

SPAR

25-50%

Første time

GRATIS

ROOMINSPIRATION
Få besøg af vores 

indretningskonsulent Tracey.
Ring og book din tid.

Lørdag og søndag serverer vi 
boller, kage og varm kakao

I dag er IDEmøbler Max Jessens møbelforretning en 
af de største indenfor boligindretning

Virksomheden startede i 16 m2 lokaler i 1951 på Ålborgvej i Terndrup, siden er 
nyt bolighus bygget ved omfartsvejen i 1985 som altid er først med nyheder 

og de nyeste tiltag indenfor møbler.
Nu er der gået 65 år med en konstant rivende udvikling, med meget mere end 

møbler og firmaet Max Jessen kan fejre jubilæet med et stort moderne møbelhus 
på 7.000 m2 med de største og førende leverandører inden for branchen. 

Forretning er yderlige med i Danmarks største møbelkæde IDEmøbler.

Jubilæet markeres med en masse gode tilbud!



Besøg os på Facebook og
www.max-jessen.dk

LØRDAG 10-17
SØNDAG 10-17

I tæppe afd. Vælg mellem afpasset 
tæpper eller væg til væg tæpper.

Function studie
Få designet din helt egen sofa!

Comform hvilestol
med vip. Læder eller stof. 

FRA 9.999.-

Wonderland senge
Stort udvalg!

Mød Lis fra Tempur
Få en god snak om din næste
 seng søndag d. 28. august

Erhvervscenter
Se vore nye erhvervscenter. Møbler 

til kontoer og institutioner

Små dekorative kaktusplanter
FRA 15.-

Verdenskendte LA-Z-BOY
Kom og prøv den komfortable hvilestol med indbygget skammel. FRA 4995.-

Levanto lænestol
HALV PRIS 1995.-

Besøg det store nyindrettede 
Natuzzi studie med sofaer i lækker 

læderkvaliteter og de mange funktioner

 Se den store lampe afd. med 
bla. Pineapple. FRA 999.-

Stressless stole
FRA 5996.-

Eva London sofa
3+2 i sort okselæder. 19.999.-

25-50%

25-50%

på ALLE lænestole

på ALLE senge

SPAR

25-50%

Gælder den 27.-28. august.
Gælder ikke i forvejen nedsatte 

varer samt Fast Lav Pris

SPAR OP TIL

40%

SPAR OP TIL

50%


