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KUNGSBACKA
AUG 2019

NÄSTA NUMMER 24 SEP
BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

Till alla företag & kontor i Kungsbacka

Hallå B2B ges ut av

www.media-konsult.com • För annonsbokning: Tel. 031-748 07 10, info@media-konsult.com

VI SÖKER NYA KORPLAG
TILL SERIESPEL I HÖST!
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Äventyrsgolf

backabow

info@kungs

5 45
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Tel. 0300-7

Shuffleboard

BOWLING – SQUASH
SHUFFLEBOARD – RESTAURANG
ÄVENTYRSGOLF
GOLFSIMULATORER I HD

www.kungsbackabowling.se

Välkommen till

ALLT INOM BILVÅRD
Från enklare tvättservice till att återskapa den där riktiga nybilskänslan.
Vi erbjuder följande bilvårdstjänster:

l Handtvätt
l Heltvätt
l Helrekond
l Invändig rekond
l Polering & vaxning
l Sanering
l Tvätt & vax
l Lackskydd
Lackförsegling

Rekond

Brilliant Care Ceramic Protection Lackkonservering
med 6 års garanti utan årliga uppgraderingar. Brilliant
Care Ceramic protection är en av världens mest använda
behandlingsprocess i dag, det ger det bästa skyddet för vårt fuktiga
klimat i Sverige. Brilliant Care Ceramic protection bearbetas ned i
lackens porer och bildar en hård och högglänsande hinna som skyddar
lacken mot vägsalt, asfalt och andra föroreningar och ger ett optimalt
skydd med glans. Brilliant Care Ceramic hindrar blekning från ultraviolett ljus med 100% och fordonet skadas inte av några permanenta
fläckar som nitratetsning orsakad av fågelspill och trädsav.

Rekonditionering är ett
hantverk. Tillvägagångssättet och behandlingsmetoden
är unik för varje enskild bil
för att resultatet ska bli bra.
Vi rekommenderar att ni
kommer till oss med bilen
för att få en professionell
bedömning av lämplig behandling och ett prisförslag.

Öppettider: Måndag – Fredag 08:00-18:00 • Lördag 10:00-17:00 • Söndag 10:00-17:00
Varlabergsvägen 9, 434 39 Kungsbacka • Mobil: 0704-666988 • Epost: info@kungsbackabilvard.se

www.kungsbackabilvard.se

mer energi i vardagen

Gym
Kondition
Fria vikter

Crosscage
Gruppträning
Seniorklubb

Funktionell träning
Wellness Online
TRIGGZ Bonusprogram

Sol & relax
Barn- och ungdomsträning
Generösa öppettider

Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

MED FRISKVÅRD HOS OSS!

Kungsbackas största
köksutställning!
törsta showroom
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KÖK montering
& BESLAG
Vi ger digKUNGSBACKA
fast pris på komplett
av
Borgåsvägen 12, Kungsbacka
med Jysk
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Tel: 0300-216 48 Webb: kbakok.se

SNICKERI – VVS – EL – GOLV
TRYGGT & ENKELT...

Sveriges största sortiment av köksluckor

rtiment av köksluckor

KUNGSBACKA KÖK & BESLAG
Borgåsvägen 12, Kungsbacka
Tel: 0300-216 48

Webb: kbakok.se

Granne med Jysk

CKA KÖK & BESLAG

Gräsklippning • Finplantering • Trädfällning
Anläggning av färdig gräsmatta • Beskärning
Röjning • Bortforsling • Snickeri: altan/staket m.m.

Vi utför ALLA sorters
markarbeten/Stensättning

Trädgårdsskötsel

Vi vänder oss
till företag,
ar
bostadsrättsförening
& privatpersoner

Gräsklippning

Häckklippning

Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri konsultation & offert
Utnyttja ROT-avdraget - Vi innehar F-skatt-sedel

Tel. 0704-224260 • lindometradgard@hotmail.com

Öppettider:
För aktuella, besök vår
hemsida eller ring

031 - 93 04 13
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Varmt
Varmt Välkomna
Välkomna !!
!!

www.nilssonsplantskola.com
www.nilssonsplantskola.com -- 031
031 -- 93
93 04
04 13
13
Gamla
Gamla Särövägen
Särövägen 150
150 -- 429
429 34
34 KULLAVIK
KULLAVIK

Möjligheternas hus

Vi serverar lunch
Måndag - Fredag kl 11-14

Fest - Kickoff

Välkomstdrink, husets buffé, inklusive 1 glas dryck, kaffe och kladdkaka

Specialpris 495:-/person
Vi hjälper dig med cateringbuffé.
Ni kan även hyra porslin av oss.

Vi hjälper dig
med ditt Bröllop!

Besök gärna vår hemsida: www.sarogarden.nu eller kontakta oss på tel 031-935420

