Med kunskap och
kvalitet
sedan 1972

50 år med kundnöjdhet och kvalitet i fokus
1972
Det hela började år 1972 i en gammal bilaffärslokal
i Valje. Gunnar och hans två söner, Thomas och
Stefan, grundade Ekonomigolv. Främst riktade de
in sig på försäljning av heltäckningsmattor och
företaget bestod av både butik och entreprenad.

1982
Under 80-talet blev kakel och klinkers väldigt
populärt i Sverige. Därför var det en självklarhet att
expandera den nuvarande lokalen med en utbyggnad
på 300 kvadratmeter, vilket skapade förutsättningar
för att bredda sortimentet ytterligare.

1974
I takt med att sortimentet växte behövdes nya
och större lokaler. Ett beslut togs att flytta butiken
till Bergsvägen i Valje.

2000
En annan tid – samma plats. Under år 2000 flyttade
vi verksamheten från Valje till Blekingeporten i
Sölvesborg. Här återfinns vår butik idag!

2006
I mitten på 2000-talet växte vårt företag i en väldig
fart. Fler medarbetare anställdes och därför byggdes
vår butik ut med ytterligare 500 kvadratmeter.
2008
Under året anslöt Robert Larsson sig till företaget.
Och med stolthet driver han och Hampus företaget
vidare än idag.
2019
Nytt år och nya möjligheter! Under 2019 byggdes vår
butik ut ytterligare och vi passade på att öppna
vår outlet.
2020

2022
Och idag? Vi firar 50-års jubileum! Vårt företag står
starkt och tillsammans med våra 15 kompetenta
medarbetare ser vi med tillförsikt fram emot vad
framtiden har att erbjuda. Entreprenaden sköts av
Roger Hägg, med stort engagemang och kunnande.
Välkommen in!

År 2020 är ett mycket speciellt år i vår historieskrivning. Vi fick äran att ta emot priset som
Årets Företagare i Sölvesborgs kommun.

Hos oss ska det kännas som hemma
Som kund hos oss ska det vara enkelt att hitta rätt, samtidigt som det ska kännas som hemma. I vår butik möter
du medarbetare som besitter hög kunskap och kompetens. Vi vet att våra kunder har olika behov och önskemål
och därför strävar vi mot att vara lyhörda och flexibla.

Vad hittar du hos oss?
Allt från produkter med hög kvalitet och design men också expertkunskap inom plattsättning och golvläggning.
Då vi har stor kapacitet genom ett välfyllt lager kan vi hjälpa dig att skapa visioner för hur ditt framtida drömrum
skulle kunna se ut.

Kundens dröm,
vårt mål.
Vi på Plattkungen är ett ungt och
framåttänkande plattsättningsföretag som
startade 2020. Bromölla är vår hemmaplan
och vi utför jobb inom en 5 milsradie, fast allt
är naturligtvis öppet för diskussion. Vi utför
allt inom kakel och klinker på ytor så som i
badrum, uterum, kök, entré, & garage m.m.

Nogesundsvägen 19-10, 295 91 Bromölla • Pontus 0760-48 70 86

Låt dig inspireras i vår butik
Allt inom fyra väggar och under samma tak! Vi hälsar dig välkommen till vår stora butik där du hittar alla förutsättningar för att skapa ett harmoniskt hem. Vi hjälper och guidar dig genom alla kakelval, tätskiktsfrågor, färgnyanser,
mattstorlekar och trägolvsfrågor. Vi arbetar alltid för att möta våra kunders behov!

Stora lager och korta leveranstider
Vårt stora lager och bra priser går hand i hand. Genom våra etablerade samarbeten kan vi göra stora inköp och alla
varor som vi visar i utställningen finns oftast tillgängliga direkt för leverans. Den största fördelen med är att du som
kund ska kunna välja produkterna på plats och på så vis slippa långa leveranstider.

Vi finns även på Blocket
Det ska vara enkelt att handla hos oss och därför återfinns vår butik på Blocket. Bra priser och högkvalitativa produkter i kombination med smidig frakt med DHL över hela Sverige, det får du genom oss!

Dela stunden
för minnen som varar

Stänksäkert!
Alla Pergo trägolv
skyddas av

Egen import med många fördelar
Med kontinuerlig import kan vi säkerställa att vår butik och vårt lager är välfyllt året runt.
Dessutom har vi goda samarbeten med enastående märken, vilket gör att vi kan ta in
produkter som inte återfinns i standardsortimentet. Vad sägs om elegant kakel och klinkers
från Spanien och Italien? Eller varför inte äkta handknutna mattor från Iran och handgjorda
kelimkuddar från Turkiet men även heltäckning från Belgien? Allt detta hittar du hos oss!

Från dröm till verklighet
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Ett nytt badrum kan lyfta vilket boende som helst. Vi tar hand om allt från plattsättning
till golvläggning i processen, givetvis med kompetenta medarbetare som har lång erfarenhet
av renoveringsarbeten. Som kund kan du vara trygg med att vi är GVK-auktoriserade för våtrum.

Vi utför allt inom VVS
Del av
Sveriges största
VVS-installationskedja

Sölvesborg | 0456-40 09 80

Arbetsmiljö och återvinning är vi måna om
När våra medarbetare mår bra och trivs på jobbet har vi lyckats. Utöver deras välbefinnande prioriterar vi att de ska
ha rätt förutsättningar att lyckas inom jobbet. Vi är dessutom noga med att återvinna allt material på rätt sätt och
på så vis bli mer hållbara i vårt arbetssätt. Med detta i åtanke är det en självklarhet för oss att ställa oss bakom FN:s
globala hållbarhetsmål.
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Välkommen in önskar vi på Ekonomigolv!
Adress: Skånevägen 30, 294 34 Sölvesborg
Telefon 0456-412 19 | E-post info@ekonomigolv.se

• 22441 • www.jssverige.se

www.ekonomigolv.se

DET SJÄLVKLARA
VALET FÖR PROFFS
PROFESSIONELLA PRODUKTER FÖR
PROFESSIONELLA BYGGPROJEKT

www.pci-sverige.se

