
Se mere på 
solrodcenter.dk

Velkommen  
til hyggelig 
 forårsshopping 
 under åben  
himmel 
Solrød Center holder åbent i henhold 
til myndighedernes retningslinjer.  Visse 
 butikker har dog ændrede åbningstider. 
Læs mere på solrodcenter.dk

Åbningstider: Man-fre 9:30-18:00  
Lørdag 9:30-15:00 | Søndag, supermarkeder og restau-
ranter: Se solrodcenter.dk

Shop l kalt

SOLRØD HERREFRISØR 
Forårsklip fra 130 kr.
Børn 100 kr. 
Vask 30 kr. 
Trim 100 kr. 
Skæg fra 50 kr.
Få et rabatklippekort, hver 
10. klip er gratis.

Ring og  
bestil tid

32 21 31 37

SOLRØD CENTER PUB
Vi er glade for at vi igen kan byde velkommen til 
gamle som nye gæster. Vores sikkerhed er selv-
følgelig i højsædet. Alle  berøringsflader vil blive 
 sprittet af løbende, og der vil være håndsprit til 
alle gæster ved indgangen. Vi glæder os til at se 
jer.



Hyg l kalt

Se mere på 
solrodcenter.dk

Åbningstider: Man-fre 9:30-18:00  
Lørdag 9:30-15:00 | Søndag, supermarkeder og restau-
ranter: Se solrodcenter.dk

ZALZA
Kjole fra Culture | 599,95 kr. 

SKORINGEN
Festklar med sandaler fra B&CO 
Str. 36-41 | 400 kr. 

Flere
farver

SOLRØD CYKLER
Tag en tur i det blå på en NY  cykel. 
Lige nu tilbud på en rød eller blå 
Norden cykel inkl. en cykelhjelm fra 
Abus i alt KUN 4.500 kr. 
Før 7.089 | kr. Spar 2.589 kr.

Spar 
2.589 kr.

GULDSMED RYSTRAND
My Energy designet at Julie 
 Berthelsen. Forkæl dig selv med 
disse smukke øreringe | 700 kr. 

ØNSKEBRØNDEN
Sandaler, sko, sneakers,  
støvler og klip klapper

SOLRØD FOTO
Portrætfotos i  studie eller ude. 
Nyfødt.  Brudepar. Familie. Cake 
smash. Samme tilbud gælder 
også ved køb af gavekort
I hele maj KUN 500 kr. 

BY MOULIN
Gælder ikke nedsatte varer

Spar 20% 
på hele 

butikken

Shop også  

Lokalt online
solrodcenter.dk

GRATIS LEVERING  

I HELE MAJ

Spar 50% 
på ALT fodtøj 

til piger og 
drenge

MR. NIELS OVE
3-Pack Bamboo tights
KUN 200 kr. | spar 99 kr.

Fars 
dags 

tilbud

Tilbuddet  
er for 3 pers  

og er  inklusiv  
3 digitale  
billeder


