
Ibladningar 

Stångenäs Försäkringsbolag, Länsföräkringar,  
P&B Golv och Askengren valde ibladning  

i Din Bostadstidning Bohuslän

Vill du också gå med en ibladning i våra tidningar?  
Kontakta oss för offert!

www.media-konsult.com

KOM OCH LÅT DIG INSPIRERAS 

I VÅR STORA UTSTÄLLNING!

HAFA KAMPANJ 

20%   
25/9-31/10

TEMAL KAMPANJ 

20%   
28/9-14/11

Uddarne Industriväg 7, 

455 35 Munkedal

Tel: 0524-232 35

info@pbgolv.se

www.pbgolv.se

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Golv för alla behov 

Hall, kök, vardagsrum och badrum - 

vi har golvet för alla behov. Välj ett 

trägolv i naturens egen design, lino-

leum i vacker kulör, eller klinker med 

italiensk touch. Golv som kan limmas 

eller som kan klickas på plats, vi har 

vad du letar efter. Kom till vår butik så 

guidar vi dig till rätt avdelning! 

Funktionella badrum i passande design 

Med vårt breda sortiment av bad-

rumsmöbler är det bara fantasin som 

sätter gränserna. Du kan få badrums- 

inredning i design som varierar från 

det klassiska till det moderna. Våra 

leverantörer står för hög kvalitet och 

leveranssäkerhet, och har du specifika 

önskemål på möbler som inte finns på 

lager beställer vi hem dem. 

Med P & B Golv blir ditt badrum tätt, 

funktionellt, snyggt och får en lång 

hållbarhet. 

Sätt färg på ditt liv 

Behöver du färg i en unik kulör? Kom 

in med ett färgprov så blandar vi till 

den åt dig. Vi är självständig åter-

försäljare av Flüggers kompletta färg- 

utbud, miljöriktiga produkter med lång 

hållbarhet och god täckförmåga.

Mångfald av tapeter 

Vi hjälper dig att lägga grunden till 

ett vackert hem. Vårt stora utbud av 

tapeter ger dig stor valfrihet, oavsett 

om du ska tapetsera stort eller smått. 

Blanda mönster och färger från våra 

leverantörer; Flügger, Sandberg och 

Tapetterminalen m.fl.

På P&B Golv är vi inte bara experter 

på golv. Vi kan dessutom det mesta 

om kakel och våtutrymmen. Vill du inte 

göra jobbet själv så hjälper våra duk-

tiga hantverkare gärna till. Med fasta 

offerter, ROT-avdrag och profession- 

ella yrkesmän kan du vara säker på 

att ditt hem blir exakt så fint som du 

tänkt dig och exakt till det pris som 

vi kommit överens om. Vi har 25 

montörer med servicebilar till er tjänst.

Fr.o.m. 17/1 har vi även Byggstäd 

och Städentreprenad.

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Kom in och låt dig inspireras av vår 1000m² stora utställning!

Öppet: vardagar 10-18, lördag 10-14

(Hantverkar/proffsavdelning vard. 06-18)

Industriv. 7, Munkedal • 0524-232 35

www.pbgolv.se • info@pbgolv.se

1946 - 2021 

75 år

ÖPPETTIDER: Mån-Fre 9-18, lördag 10-14 • Söndag Stängt • Proffsbutiken Mån-Fre 06-18

Nöjdhetssäkra
din bostadsaffär

Värdera din bostad med mäklaren som har 

Sveriges mest nöjda kunder för sjätte året i rad.

Nöjdhetssäkra
din bostadsaffär

Värdera din bostad med mäklaren som har 

Sveriges mest nöjda kunder för sjätte året i rad.

Din granne är delägare i 

Stångenäs Försäkringsbolag

- är du redo?

Personligt - Enkelt - Nära

Stångenäs Försäkringsbolag 

Skeppargatan 4D | 453 35 Lysekil

Tel 0523-482 32

info@stangenasfb.se | www.stangenasfb.se
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