








VID UPPVISANDE AV DENNA ERBJUDS
15% RABATT PÅ ETT FLEXIT

UNI‐3 VENTILATIONSAGGREGAT.

AB Falkenbergs Plåtslageri startades 1966 av Uno Johansson och har sedan dess med hjälp av

skickliga medarbetare kunnat erbjuda lösningar till såväl privatpersoner och företag.

Företaget är idag Hallands största byggnads-och ventilationsplåtslageri.

I början så var det ett renodlat byggnadsplåtslageri men idag kan vi även erbjuda våra kunder allt inom ventilation. Det drivs av

tredje generationens plåtslagare Henrik Unosson och Joakim Axelsson.

Vi har även möjlighet att utföra OVK, luftinjustering, radonmätning och har försäljning/uthyrning av ozon generatorer.

Ta kontakt med oss så undersöker vi din fastighet eller företag för att kunna föreslå den bästa lösningen för just dig!

Kontakta oss

Telefon: 0346-128 53

E-post: info@fbgplatslageri.com

Webb: www.fbgplatslageri.com

Vid uppvisande av denna erbjuds 15% rabatt
på specialanpassad sula till skyddssko.

TOOLS‐ Wijklunds AB är ett gammalt, (startat redan 1888) men modernt arbetande företag.

Vår affärsidé är att förse industri, bygg och kommun med maskiner, verktyg, skyddsutrustning och förnödenheter.

TOOLS‐ Wijklunds drivs idag av Hanna Unosson, Conny Nilsson och Tobias Benjaminsson. På företaget arbetar för 

närvarande totalt tio personer. Personalen genomgår fortlöpande utbildningar inom alla för oss väsentliga områden.

TOOLS‐ Wijklunds är sedan 2003 certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Verksamheten bedrivs med butiksförsäljning, fältsäljare samt elektronisk handel via www.tools.se/falkenberg

Våra öppettider är måndag‐torsdag 07.00‐17.00 och fredagar 07‐00‐16.00. Möjlighet till jour finns efter 

överenskommelse medavropade enheter. Anskaffningsvaror beställda senast kl 13.30 levereras dagen därpå. Lagervaror 

levereras två gånger dagligen.

TOOLS‐ Wijklunds är anslutet till TOOLS‐Kedjan Nordens ledande industrikedja med 200 partneranslutna återförsäljare

i Sverige, Norge och Finland. Här erbjuds ett heltäckande koncept med starka produktvarumärken och kostnadseffektiva

totallösningar. Bakom TOOLS står det börsnoterade företaget Bergman och Beving. Se www.tools.se







Välkomna in till oss! 

Vi har allt det senaste av klockor och smycken.

Ta med detta 
blad och få 20% rabbat på en vara!

Ta med detta 
blad och få 20% rabbat på en vara!



Vi hjälper dig med 

Förebyggande, lindrande och akuta 

behandlingar i rörelseapparaten, 

samt idrottsrelaterade besvär.

0346-53303

www.naprapaternafbg.se

10% på ett köp!
Gäller även på behandlingar.

Ta med denna kupong!

Gäller till 31/1Jan 0705-46 28 12 • Stefan 0705-46 28 11 www.fajansror.se

VI VANN GULD I SVENSK 

MATHANTVERK MED VÅR KORV 

VÄLKOMNA!

FALKENBERG • 0346‐88 02 16 



Spring säkert i vinter
Markandens bästa halkskydd

info@best-grip.se
016-551 99 21


