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SPECIALISTER PÅ NATURSTEN
Bettys väg, LANDVETTER (Björröds Industriområde)

ÖPPET: månd-fred 10-18 – lörd 9-14. Tel. 031-91 63 40

Troja hel sTen 
210x140x50 mm grå 149 kr / kvm ink. moms

sjösingel svarTviTmelerad  
16-32 mm 1400 kr / 900 kg ink.moms

Priserna gäller tom 170531

släpkärra får lånas fritt när man handlar hos oss!
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Öppettider:
Måndag-Fredag 10-18 • Lördag 09-14

FÖRSÄLJNING AV MARKSTEN



PROVA VÅR 
FLEXIBLA
FÖRETAGS- 
BEMANNING
Våra erfarna veteraner löser 
det mesta när det kör ihop 
sig på jobbet. Vi erbjuder 

deltid eller heltid inom t ex 
lager, logistik, industri,  
ekonomi och administration.
 
Ingen bindningstid eller  
startavgift.

031-21 77 30 I goteborg.ostra@veteranpoolen.se

EN LYCKA KOMMER SÄLLAN ENSAM! 
VI HAR PRISVÄRD EXTRAPERSONAL.

031-18 88 69 • goteborg.centrum@veteranpoolen.se

Att företaget går bra är inget problem. Våra erfarna 
veteraner står redo att på kort varsel rycka in vid  
arbetstoppar och hjälpa dig med:

NU BEHÖVER VI  
BLI ÄNNU FLER
Är du pensionär och 
har erfarenhet av  
löneadministration och 
löpande redovisning? 
Välkommen till oss!

• Redovisning
• Löneadministration

• Reception
• Lager
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GYMKORT FR.
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BINDNINGSTID!

Gym
Kondition
Gruppträning
Crosscage
Fria vikter
Personlig träning
Seniorklubb
Sol & relax
Barn- och ungdomsträning
Generösa öppettider

MED FRISKVÅRD HOS OSS!MED FRISKVÅRD HOS OSS!MED FRISKVÅRD HOS OSS!

mer energi
i vardagen

 
Varmt välkommen till en av 
Sveriges mest moderna och 

miljömedvetna Bilvårdsanläggningar

www.ecotvatten.se
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• AVFETTNING • UPPLÖSNING AV SMUTS • INSEKTSLÖSNING  

• SKUMTVÄTT • SKÖLJNING • HETVAX • YTBEHANDLING

Välkommen till en av Sveriges mest moderna 
och miljömedvetna Bilvårdsanläggningar

TVÄTTA DIN FÖRETAGSBIL PÅ ETT 
EKONOMISKT OCH EKOLOGISKT SÄTT!

Teckna gärna företagskort hos oss för enkel hantering av tvättning och betalning. 

Kontakta oss för mer information
Tel. 031-787 73 38

 
Varmt välkommen till en av 
Sveriges mest moderna och 

miljömedvetna Bilvårdsanläggningar

www.ecotvatten.se

4 REN BIL 
4 ENKELT & BILLIGT 
4 ETT BRA MILJÖVAL

FRÅN
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Södra Stommen 75, 438 32 Landvetter • Tel. 072 - 310 80 65 • anders@hertzmanskakel.se • www.hertzmanskakel.se

KONTAKTA OSS IDAG SÅ HJÄLPER VI DIG!

GENUIN 
KOMPETENS

KAKEL • KLINKER • BADRUMSRENOVERING 

VÄLKOMMEN TILL 
HERTZMANS KAKEL & KLINKER

Funderar du på att kakla om hemma? Hertzmans Kakel & Klinker har levererat 
vackra kakelarbeten och nya badrum till många nöjda kunder. Vi hjälper dig att 

lägga klinker i hallen, byta ut kakel i köket, utföra totalrenovering av badrum och 
mycket mer inom kakel. Alltid med dig och ditt hem i centrum.

Ett naturligt val för kakel och badrumsrenovering i toppklass!

Våra tjänster


