
I NY REGIÅFA i TUMBA ÄR KVAR

ÅFA i Tumba drivs nu av TUR & Company

Flera av våra leverantörer är på plats för demonstration och frågor!

Tveka inte att slå oss en signal!

Boka upp TUR DAGEN 25 Maj Besök oss underdagen,träffa flertal leverantörer. 
Vi har kampanj- priser, och flera Nyheter i butiken.

Vi bjuder på frukostfralla från kl 06:00 till kl 10:00, efter det  
kommer grillen vara igång med Turburgare & korv för den som är sugen på 

det. 

Kaffe med hembakt fikabröd!

Kampanjpriser
*Alla priser i häftet är exklusive moms och kan inte kombineras med andra avtal 

eller erbjudanden gäller till och med 4 juni 2018.



90:-Spännband
LC1600dan 50mm 

Containernät
3,5 x 7 meter

Olja Q8
20l, köp 5 få
den billigaste
utan kostnad!

TopSwede 5217
Skaljacka från Topswede som är vind och 
vattentät. Den har god andasfunktion och 
tejpade sömmar.

Topswed varsel byxa 2516 
Varselbyxa hantverksmodell med förböjda 
knän. CORDURA-förstärkta löst hängande 
spikfickor och knäfickor.

599:-

399:-

Meguiar’s -10% på

hela sortimentet!

995:-

Fat

20%
rabatt

Gäller oljorna T750, T2200, Handel 36-46 och Avfettning Rembrant EP2



Ejendahl 
Flertal nyheter!

689:-

399:-

Gravity Zero 
En av våra kundfavoriter som vi 
tillfälligt sänkt priset på. 
Missa inte chansen!

Fråga oss om reservdelar
Vi har ett brett utbud på reservdelar och vi har ett mycket stort 

kontaktnät och kan hitta de delar som just du behöver.

-15%

 BATTERIER 15% Rabatt! 

Nytt hos oss! Floatix absorbent är konstruerat 
för att städa upp och avhjälpa 
ett brett spektrum av farliga och 
oskadligt spill på land och på 
vatten.

På hela so
rtim

entet

08-530 609 85    info@turocompany.se    turocompany.se



(Tidigare ÅFA-butiken)

Tunabergsvägen 5, 144 43 Tumba

08-530 609 85
info@turocompany.se
www.turocompany.se

Tveka inte kontakta oss om ni har några frågor 
Välkommen till butiken!

Teo & Uffe

Tjänster till företag inom åkeri och entreprenad
Vi förenklar din vardag

Profilkläder och leverans
Du har väl inte missat att vi kan ordna tryck på kläder och dessutom kan

leverera saker du köper hos oss direkt till dörren?


