Sadolin Glostrup
www.sadolin-glostrup.dk/
Hovedvejen 65
2600 Glostrup

Sadolin Glostrup er en velassorteret farvehandel, der kan hjælpe dig med at
vælge den rigtige maling eller lak til netop dit projekt. Hos Sadolin Glostrup får du 20% rabat med dit Klub RKA-kort.

Rødovre akupunktørklinik
www.rdovre-akupunkturklinik.dk/
Rødovrevej 95
2610 Rødovre
Akupunktur kan afhjælpe mange udfordringer og generelt løfte dit velvære.
Få 20% rabat med dit Klub RKA-kort og ring og hør nærmere om denne ældgamle teknik kan hjælpe dig.

Fotograf Mads Jensen – Fede fotos
www.fedefotos.dk/
Valløvej 36
2700 Brønshøj

Skal du holde stor fest og vil du gerne have nogle gode billeder bagefter.
Kontakt Mads fra Fede-fotos og få et godt tilbud.
Medlemmer af Klub RKA får 20% rabat og så kan du koncentrere dig om festen mens du trygt kan stole på at billederne bliver af en
professionel kvalitet.
Fiasco Vine – Vinhandel
www.fiasco-vine.dk/shop/index.php?
tlf. 51902297
Gode vine, kompetent vejledning og et stort udvalg – alt dette får du hos Fiasco vine.
Medlemmer af Klub RKA får 10% på alle indkøb, så der er virkelig penge at spare når tilværelsen skal forsødes med en god flaske vin.
Ved køb online, skal du sørge for at påføre dit RKA medlemsnummer og bede om at få tilsendt en faktura, så bliver de 10% automatisk
trukket fra din regning.

Begravelsesforretning
www.begr.dk/
Rødovre Centrum 273, 2 Indgang H
2610 Rødovre
I en af livets svære stunder star Rødovre Begravlesesforretning klar til at hjælpe og vejlede dig hele vejen. Få i øvrigt 10% rabat på kister
og urner, når du handler med dit Klub RKA-kort.

Malerfirmaet Preben Kjær A/S
www.kjaer-as.dk/
Slotsherrensvej 215
2610 Rødovre
Alle maleropgaver udføres. Professionel kvalitet og gode råd med på vejen – det kan du få ved at kontakte Malerfirmaet Preben Kjær. Er
du medlem af Klub RKA, får du 10% rabat på alle opgaver.

Alt PC
www.altpc.dk/
Rosklildevej 76
2000 Frederiksberg
Har du problemer med din PC – vil den ikke som du vil? Her er hjælp at hente. Alt PC har i forvejen nogle yderst fordelagtige priser, som
nærmest ikke kan blive billigere. Til trods for det, så får alle medlemmer af Klub RKA 5% rabat på reparationer og computersupport.

TT hairdesign
www.tthairdesign.dk/
Hovedvejen 139
2600 Glostrup

Trænger du til en klipning, så er TT hairdesign et godt valg. Beliggende på hovedvejen i Glostrup er det nemt at komme hertil med bil
eller bus og så får du 20% rabat, hvis du fremviser dit Klub RKA-kort.

Stiig – Altmuligmand
Tlf. 40500973

Skal du have klippet hækken eller sat en lampe op, så kontakt vores altmuligmand.
Alle kan have brug for en mand med hænderne skruet rigtigt på – ingen opgaver er for små og få er for store.
Ring for at få et uforpligtende tilbud. Stiig giver alle medlemmer af Klub RKA 10% rabat på hans i forvejen gode priser.

Psykoterapeut Jean Kristiansen
www.jeankristiansen.dk

Jean Kristensen tilbyder alle medlemmer af Klub RKA 50% rabat på første samtale.
Oplever du symptomer på stress, depression eller angst?
Eller har du det bare skidt uden helt at kunne sætte ord på dine tanker og følelser?
Mange af os oplever, at livet i perioder er udfordrende, og at det kan være nødvendigt med en hjælpende hånd udefra.

Zoneterapeut Lene Vosbein
www.zoneenergy.dk

Vores hus-zoneterapeut Lene har sin egen praksis og tilbyder medlemmer af Klub RKA at få første behandling til kun 250 kr.
Dette er en behandling der normalt koster 425 kr. Zoneterapi kan afhjælpe mange skavanker, så ring til Lene og hør om hun kan hjælpe
netop dig.

Benconi Vinimport
www.benconivinimport.dk
Fjeldhammervej 15, 2610 Rødovre
Tlf.: 36 72 01 15
Benconi tilbyder fra tid til anden meget fordelagtige tilbud til medlemmer af RKA. God vin til gode priser, så sørg for at være opdateret
på det gældende tilbud så du ikke går glip af det. Din bestilte vin skal afhentes på deres adresse – hvis du skal have fest og bestiller mere
end 24 flasker så kan du få det leveret til døren.

