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INREDNING

BoConcept - https://www.boconcept.com/es-es/
Även det en dansk firma som även finns i Sverige. Dyrare än Loftroomers. Finns i Marbelle
och ligger vägg i vägg med LoftRoomers i Fuengirola.

Gavira - http://www.mueblesgavira.es/en/
Möbler i spansk stil. Finns längs A7 vid rondellen upp till Casares by

Adn  Deco –  www.decoracionadn.com inredningsaffär  på  avenida  Puerta  del  Mar  i
Estepona. Kan hjälpa dig med inredning av hel lägenhet på 72 timmar.

Aranda Iluminacion – www.arandailuminacion.es/
Lampaffär i San Pedro med ett stort sortiment

Ikea – http://www.ikea.es/
Finns  i  Malaga  nära  flygplatsen.  Vi  har  betalat  för  hemkörning  flera  ggr  och  det  har
fungerat väldigt bra.

Jysk- https://www.jysk.es/
Finns i Fuengirola.

Carrefour - https://www.carrefour.es/tiendas-carrefour/hipermercados/carrefour/estepona.aspx

Livsmedel, husgeråd, TV och elektronik.

China - På flera ställen i Estepona finns kinesaffärer som har det mesta av husgeråd,
kläder och annat. En ligger vid rondellen på avenida Juan Carlos där vägen går upp mot
industri-området. Den största ligger på vägen mot A7 efter stora Carrefour.

Söndagsmarknaden i Estepona marina 
Här kan du hitta ett par stånd som säljer tavlor och keramik förutom det vanliga med allt
från leksaker, skor, väskor och skärp till hattar, kläder och smycken.
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Leroy Merlin - http://www.leroymerlin.es
Liknar  Bauhaus i  Sverige.  Stort  sortiment.  Finns i  Marbella  vid  La  Canada och i  Los
Barrios nära Algeciras.

Det finns 2 Facebook-grupper som påminner om Blocket där du kan köpa begagnade
möbler och annat. Se Marketplace och Köp och sälj på Costa del Sol.

Notera att innehållet baseras på högst personliga erfarenheter, med reservation för ej uppdaterad fakta
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