Allt för att bygga ett hus
och mycket för att bo i det
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VÄLKOMMEN TILL BOLIST BROBY
Vi levererar kvalitet sedan 1977!

2021 är det fem år sedan vi flyttade in på norra industriområdet i Broby. Och vilken fantastisk resa vi haft tillsammans med
våra kunder! Idag är vi inte bara en lokal, utan också en regional bygg- och järnhandel med kunder från hela nordöstra
Skåne. Vår ambition att hela tiden utvecklas uppskattas verkligen av våra kunder, vilket vi tycker är otroligt roligt. Det triggar
oss att jobba ännu hårdare för att tillgodose kundernas behov. Du missar väl inte att spana in vår nya färgavdelning, där våra
duktiga medarbetare alltid är beredda att hjälpa dig!

FAST erbjuder marknadens vassaste sortiment av fästelement i smarta förpackningslösningar.
FAST målgrupp är främst yrkeshantverkare och krävande gör-det-självare. FAST produkter
uppfyller självklart alla gällande normer och föreskrifter för fästelement. Du kan alltid lita på att
FAST möter dina krav och förväntningar.

vwww.fast-fastening.com
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Den personliga butiken
Ett kundanpassat produktsortiment, engagerade medarbetare och en ren och snygg miljö. Det är bara några starka skäl till
att besöka Bolist Broby, som mixar den lokala bygghandelns charm med den större kedjans fördelar. Den lokala känslan
märker du i den familjära stämningen och möjligheten att stanna för en kopp kaffe. Den stora aktören syns i vårt utbud och
våra lokalytor.
Alla medarbetare på Bolist Broby har en lokal förankring och det är snarare regel än undantag att du går skrattande här ifrån.
Vi strävar efter att det ska vara trevligt att komma hit och att du ska känna att du har blivit proffsigt bemött, fått svaren på dina
frågor och produkten för ditt behov.

SA VVS Service är auktoriserad återförsäljare för Thermias
breda sortiment av värmepumpar.
Vilken värmepumpsinstallation passar dina uppvärmningsbehov
— luftvärmepump, bergvärmepump eller markvärmepump?
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.
SA VVS Service
Fabriksgatan 5, 289 50 Hanaskog
044 - 614 11 • info@savvs.se • www.savvs.se
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Allt du behöver för
att bygga och för ditt hem
På Bolist Broby finns allt du behöver för att bygga ett hus och mycket av det som behövs för att göra det såväl funktionellt
som hemtrevligt. Våra lokaler är fyllda till brädden med kvalitativt byggmaterial från välkända producenter och fabrikat. I
butiken finns allt du kan tänkas behöva, som till exempel trädgårdsredskap, bensin, jord, fröer och mycket mer. Genom att
vi anpassar utbudet efter vad våra kunder behöver är chansen stor att vi har det som just du söker hemma. Om inte, ser vi
givetvis till att fixa det! Och självklart hjälper vi dig med lastningen om du har behov av det!

MUR & BYGGNADS AB
Takbyte? Ring oss for offert

Nybyggnation • Renoveringar
Installation av spisar och kaminer
www.jkrlstensson.se • 0708-44 73 81 • 289 42 Broby
Vi har både många och bra referenser.
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Bekväm lastning
i alla väder
Vår 3 500 m2 stora brädgård är inomhus. Här kan du smidigt köra in med din bil och i lugn och ro lasta materialet, utan att
någonsin riskera att bli blöt eller frysa. Oavsett när på året du besöker brädgården är temperaturen behaglig. Genom att vi
har alla våra produkter inomhus kan du binda och täcka ditt material i lugn och ro, samtidigt som du vet att materialet håller
den förväntade höga kvaliteten utan att ha behövt ta skada av väder och vind.
Vi har även ett såghus, där vi mot en mindre slant hjälper dig att såga till ditt material.

Skrot • Papper • Rivningar • Metaller • Plast • Ensilageplast
HÅAB servar privatpersoner, lantbruk, byggare och industri med
containers i alla format. Vi hämtar även med kranbil.
Kontakta oss för mer information.

0451-370 50
www.haab.nu
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En shoppingvänlig outlet!
I vår 500 m2 stora outlet är det smidigt att handla. Här har vi lagt stor vikt vid att skapa en miljö som inbjuder till bekväm shopping, med rätt plats på rätt ställe. Här är det enkelt att hitta precis vad du söker!
I vår outlet finns produkter som du kan ta med dig hem direkt, till ett rabatterat pris. Sortimentet består av produkter som har
blivit felbeställda från producenter eller oss själva. Ett perfekt komplement till dig som inte vill behöva beställa och vänta på
exempelvis en dörr, utan vill ha en så snart som möjligt. Ytterdörrar, förrådsdörrar, innerdörrar, fönster och mycket mer. Allt
ryms under samma tak!

+46 (0)451-207 99
www.bamboodeck.se
www.ggmgruppen.se
magnus.ggm.johnsson@gmail.com

+46 (0)451-207 99
www.bamboodeck.se | www.ggmgruppen.se
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Säkra och effektiva transporter
Hos oss kan du vara säker på att få materialet när du behöver det, levererat till ett bra pris. Vi erbjuder oss även att plocka
ihop allt du önskar och frakta det dit du behöver. Med våra två lastbilar är vi flexibla och effektiva, vi anpassar situationen för
att det ska bli så bra som möjligt för dig. Med kostnadseffektiva fraktkostnader kan du beställa hem materialet och få det avlagt i trädgården eller på bygget. Vi erbjuder transporter till såväl privatpersoner som byggföretag. Det är framförallt uppskattat bland de sistnämnda, då de istället för att behöva köra hit och hämta materialet kan fortsätta med sina uppgifter.

Dörrar med hög kvalité
som håller i längden!

www.dieden-ekodoor.se

Ren och frisk luft har stor betydelse
för familjens hälsa och komfort.

Ytterdörrar
förSpecialist
just på bostadsventilation. Levererar lösningar
för
ren och frisk luft för en sund inomhusmiljö.
dina behov!
www.flexit.se

Norra industriområdet i Broby
A Sjöbergs Byggmaterial AB
Pappersbruksvägen 10 B
289 41 Broby
044-468 00
info@bolistbroby.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 20131 • www.jssverige.se

www.bolistbroby.se

