
Plattsättning Kakel & Klinker Inredning



En väletablerad & stabil samarbetspartner i snart 3 decennier

Service, underhåll och entreprenad 
Kraft och Belysning Styr- och Fastighetsautomatik
Tele-/Datanätverk Dali/KNX
Larm, passage och säkerhet Entré- och Dörrautomatik
Energieffektivisering, Solenergianläggningar och Ladd-stolpar m.m.

Västervallvägen 4, 302 50 Halmstad
Tel 035-17 85 20 • info@s-el.com

VÄLKOMMEN TILL  
HALMSTAD KAKELHUS!
Att välja Halmstad Kakelhus är att välja kvalitet. Och med kvalitet 
menar vi allt, från själva produkterna till tjänsterna och servicen du 
får när du besöker oss. 
Halmstad Kakelhus startade redan 1989, och våra många år i branschen ser vi som en 
garanti för att det vi gör är rätt. Hos oss på Halmstad Kakelhus utför vi alla sorters jobb som 
har med kakel och klinker, badrum eller plattsättning att göra. Vi arbetar alltid med samma 
engagemang, oavsett om det rör sig om ett mindre eller större jobb, för oss är ett resultat som 
håller hög kvalitet alltid det viktigaste. 

Genom att anlita oss får våra kunder tillgång till produkter från flera av branschens mest  
välrekommenderade materialleverantörer, samt kunniga och rutinerade yrkeshantverkare.  
Vårt starka sortiment från vår egna import från Italien gör att vi kan ta fram unika produkter 
från det senaste inom keramik. Vi är stolta över att genom åren ha utfört projekt åt bland 
annat Halmstad Arena och Klasén Bil, för att inte tala om badrum hemma hos många nöjda 
privatkunder.

Välkommen in, du också!
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Hör av dig!
Halmstad Kakelhus
Karlsrovägen 73-75
302 41 Halmstad 
Tel: 035-10 06 20
info@halmstadkakelhus.se
www.halmstadkakelhus.se
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GÖR SOM HALMSTAD KAKELHUS
 – KÖP BILEN AV OSS!
Under åren har Klasén Bil fått äran att leverera 15  
transportbilar till Halmstad Kakelhus.
 

Hur ser ditt transportbilsbehov ut?
Kontakta Lasse Andersson,  
ansvarig transportbilsförsäljare på Klasén Bil.
035-14 42 11 • lasse.andersson@klasenbil.se

@halmstadkakelhus

Följ oss på Facebook



VI TAR HAND OM HELHETEN
För oss är det viktigt att varje enskild kund får precis rätt hjälp, från val av produkt till  
installation och plattsättning. Vi erbjuder våra kunder totallösningar, vilket innebär att vi sköter 
hela processen inklusive kontakter med eventuella underentreprenörer. 

Att erbjuda totallösningar handlar om en mer effektiv och kvalitativ process, men framför allt 
är den en trygghet för dig som kund. Du behöver bara en kontakt hos oss, och det är vi på 
Halmstad Kakelhus som ansvarar för och sköter allt arbete från ritning till färdigt resultat.  
Kom in och välj bland vårt breda utbud av kvalitetsprodukter, fråga oss om tips och råd och 
låt sedan våra kompetenta hantverkare göra jobbet hemma hos dig. 

Vi har rätt auktoriseringar och kvalitetscertifikat och är måna om att följa de senaste  
standarder som finns i branschen. Det ger oss nöjda och trygga kunder. 

Vi är medlemmar i PER (Plattsättningsentreprenörers riksförening) och arbetar efter  
BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. De samarbetspartners vi arbetar med är 
auktoriserade VVS-företag och Elinstallatörer.

Vårt uppdrag omfattar bland annat:
• Rådgivning
• Rätt golv- och väggmaterial
• Från underarbete till färdig beläggning/beklädnad
• Kvalitetsgaranti
• Totallösning
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www.konradssons.com
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JC Kakelmäster AB
Ring 0703-44 31 10 

när det gäller
Murning • Puts • Kakel

Skorstensrenoveringar • Flytspackling 
www.scantecentreprenad.se

Specialister på TERRAZZO och NATURSTEN sedan 1963!

www.eurogolv.se • 0451-612 00

VI TÄNKER LÅNGSIKTIGT
Att vara en stark och pålitlig partner gäller inte bara för att privatkunder ska känna sig trygga 
med det arbete vi utför. Halmstad Kakelhus har genom åren fått förtroendet att utföra jobb för 
ett flertal lokala storkunder.

För oss är alla projekt och kunder lika viktiga, och vid större projekt krävs samma känsla för 
kvalitet och noggrannhet som vid en mindre badrumsrenovering i en villa. Vi tror också på 
vikten av långsiktighet och kundvård, och många av våra företagskunder är kunder som  
återkommer – oavsett om vi verkar som total- eller underentreprenör.

Vi samarbetar med många ledande leverantörer och tillsammans med vårt systerföretag  
Kakel & Bygg i Falkenberg kan vi dessutom erbjuda specialistkompetens inom golvläggning. 
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Plattsättning,  
golvläggning och  
totalentreprenad
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Hör av dig!
Kakel & Byggkeramik
Tångvägen 9 
311 32 Falkenberg 
0346-72 91 00 
info@kakelochbygg.se
www.kakelochbygg.se

@kakelochbygg

Följ oss på Facebook



www.konradssons.com

VÄLKOMMEN TILL  
KAKEL & BYGG I FALKENBERG!
Ett professionellt och väl utfört arbete är alltid det som står i fokus 
för och på Kakel & Bygg i Falkenberg. Vi erbjuder både  
golventreprenader och plattsättning och bland våra kunder finns 
byggbolag, fastighetsägare, arkitekter och privatpersoner.
Kakel & Bygg slog upp portarna redan 1987 och har under nästan tre decennier stadigt 
vuxit och utökat vår verksamhet. Att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar oavsett kund och 
behov är det viktigaste för oss, och vi ser våra många år i branschen och våra nöjda kunder 
som en garanti för att det vi gör är rätt. På Kakel & Bygg sätter vi kvalitet i främsta rummet, 
och med kvalitet menar vi dels att våra produkter kommer från ledande leverantörer, dels att vi 
lever upp till de standarder och kvalitetskrav som finns i branschen. 

Vi är idag ca 25 medarbetare, varav de flesta är montörer med rätt utbildning och lång  
erfarenhet. Och för oss är det lika viktigt med hög service och ett bra bemötande, från det att 
du kommer in i butiken till färdiglagt golv. 

Välkommen in till oss!
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Renovera eller bygga nytt?
Välkommen att prata bolån med oss!

Bank & Försäkring

Gör som Halmstad Kakelhus/ Kakel & Byggkeramik i Falkenberg: 
välj Falkenbergs Sparbank - en aktiv bank för privatpersoner och företag. 

falkenbergssparbank.se    0346 -550 00

VI ÄR MED DIG HELA VÄGEN
En stor och viktig del av våra kunder är privatpersoner som ska renovera, bygga nytt eller 
bygga om. Det är stora projekt som kräver både kunskap och erfarenhet, och när det kommer 
till badrumsbyggnation är vi en ledande entreprenör som kan erbjuda våra kunder en lösning 
från start till mål.

Kakel & Bygg erbjuder totalentreprenader, vilket innebär att vi tar oss an hela ansvaret,  
där vi hjälper dig med allt från tips, råd och projektering till färdigt golv och den sista finishen. 
I vår butik kan du välja bland olika produkter, golvmaterial och kakel från marknadsledande 
leverantörer. Fråga vår personal på plats om du är osäker, vi hjälper dig med både val av 
produkter och sedan också installation och golvläggning.  

Syftet med den här typen av helhetslösningar är att du som kund ska slippa anlita olika  
hantverkare, det fixar ju vi! Dessutom kan du känna dig hundra procent trygg med att vi tar 
fram en lösning som passar just dina behov.

Vi är medlemmar i GVK (AB Svensk Våtrumskontroll) och i PER (Plattsättningsentreprenörers 
riksförening), och arbetar efter BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. De  
samarbetspartners vi arbetar med är auktoriserade VVS-företag och Elinstallatörer.
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VI LEVERERAR BILAR TILL 
KAKEL & BYGGKERAMIK

I FALKENBERG.

Servicevägen 7, Falkenberg. 0346-71 44 70
G:a Nissastigen 75, Hyltebruk. 0345-186 60

www.bilopalen.se
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www.scantecentreprenad.se

www.golvabia.se
www.elaffaren.nu

VI STÅR FÖR ANSVAR  
OCH FÖRTROENDE
Kakel & Bygg är ett auktoriserat golvföretag, vilket innebär att våra montörer och metoder 
motsvarar de kvalitetskrav som ställs på en professionell hantverkare. Det är viktigt ur flera 
aspekter, för att varje steg i processen ska genomföras med omsorg, för ett slutresultat som 
håller hög kvalitet och för att våra kunder ska känna sig trygga och återkomma, år efter år. 

Bland våra kunder finns allt från privatpersoner och kommunen till lokala företag, och 
många har varit med oss under många år. Detsamma gäller våra underentreprenörer och  
samarbetspartners. Goda relationer ger smidiga samarbeten och väl utförda arbeten.  
Tillsammans med vår systerbutik, Halmstad Kakelhus, blir vi dessutom en ännu starkare  
hantverkare i regionen.
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Före Efter


