
 

Autoriseret BERNINA - JUKI - PFAFF - Husqvarna VIKING – Brother og SINGER forhandler 

Eget værksted med service og reparation af ALLE mærker 

 
 
 
 
 

Kyndbøl Symaskiner med Symaskinebussen kommer til Bornholm. 
 

Kyndbøl Symaskiner fra Odense kommer med symaskinebussen (www.symaskinebussen.dk) igen til Bornholm i 

uge 18  
Lige som de foregående år så har Kyndbøl Symaskiner lejet et lokale Hotel GSH i Rønne. 

Dette lokale ( lokale 22) bliver omdannet til en butik med et stort udvalg af gode TILBUD med symaskiner mm 

samt et værksted hvor alle de indleverede symaskiner bliver lavet så de kan afhentes inden d. 2. maj.  
 
Symaskineservice.  
HOTEL GSH hjælper med at tage imod symaskine service allerede fra uge 17. 

Ud over at man kan indlevere sin symaskine i dagene fra d 30/4 – 2/5  så er der også mulighed for at indlevere 
sin symaskine i uge 17 inden vi ankommer til øen i uge 18 

Personalet på Hotel GSH i Rønne har igen i år tilbudt deres hjælp og er behjælpelige med at tage imod 
symaskiner  der skal have et service tjek i dagen inden vi ankommer til Bornholm.  Dvs. at der også er mulighed 

for indlevering af symaskiner der skal have service allerede fra uge 17. 
Alle symaskiner laves klar til afhentning på Hotel GSH senest d 2. maj 2018. 
 
Mulighed for at købe nye symaskiner mm.. 
BERNINA, Brother, Pfaff og Husqvarna VIKING 

Se Kyndbøl symaskiners store udvalg af symaskiner som er udstillet i et lolale på Hotel GSH i Rønne. Strandvejen 

79, 3700 Rønne 
Her bliver Lokale 22  omdannet til  både et værksted og en udstilling af nye symaskiner, overlock og 

broderimaskiner.  
Det er altså ikke kun symaskine service. Der er altså også mulighed for at købe nye symaskiner mm. 

Dette til gode Bornholmske priser. 😊 

 

Der er åbent fra mandag d. 30/4 til onsdag d 2/5 fra kl. 13:00-17:00 
( og efter aftale)    
 
Skoleservice direkte ude på skoler og institutioner  

Kyndbøl Symaskiner tilbyder også at symaskineservice til skoler som udføres direkte ude på skolen.  Dette til en 
special pris og symaskinerne er færdige samme dag. 
Har man 8 symaskiner eller mere er kørsel gratis. 

Kontakt Morten Kyndbøl tlf. på 24212737 og få et tilbud eller en aftale. 

 
 
 
 
 
  
 

Kyndbøl Symaskiner 
 

Kyndbøl Symaskiner Aps 
Bernina Syxperten v. Morten Kyndbøl 

Stærmosegårdsvej 10 
5230 Odense M 
Tlf. 66 17 81 83 

Mobil 24 21 27 37 
 

Kt. nr.:  6880 0001 053 494 
CVR nr.: 27443044 

E-mail: bernina-syxperten@hotmail.com 
www.symaskine-bussen.dk 
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