DIN LOKALA BYGGHANDEL SOM HAR VAD DU BEHÖVER

O.O. BYGGNADSMATERIAL I STEHAG

Välkommen till Bolist i Stehag!
På Bolist i Stehag (O.O. Byggnadsmaterial i Stehag AB) har vi allt du behöver till ditt bygg- eller
renoveringsprojekt. Inom Bolist samarbetar över 200 oberoende bygg- och järnhandlare över hela
landet, vilket innebär att vi kan erbjuda dig som kund ett gediget sortiment till riktigt bra priser.
Självklart jobbar vi bara med marknadsledande leverantörer som håller högsta kvalitet på sina
produkter. Det vi inte har inne för tillfället ser vi såklart till att ta hem åt dig, så att du kan få en
flygande start på ditt projekt!
På Bolist i Stehag är vi med dig och ditt projekt under hela resan, från rådgivning, planering och
tillverkning till att vi med egna chaufförer kan köra hem materialet till dig. Glädjen av att se ett
projekt växa fram, tillsammans med dig som kund, driver oss varje dag!
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Vi tar oss tid för
att hjälpa dig
Bolist i Stehag är en modern bygghandel som hela
tiden tänker framåt, samtidigt som vi värnar om
de traditioner som tagit oss dit vi är idag. Vi är, och
kommer alltid att vara, en lokal aktör med mycket
starka kundrelationer.
Som ingenjörer från byggbranschen har vi kombinerat våra kunskaper och erfarenheter från byggbranschen med hur vi själva tycker att det borde
vara. För man vet ju hur tradigt det kan bli när man
inte orkar, eller har tid, att bläddra bland artikelnummer eller leta bland hyllmetrarna. Då vill man
kunna fråga personal som inte bara är kunnig, utan
framförallt tillgänglig. För ibland vet man ju helt
enkelt inte om den där expanderskruven kommer
att fungera i gammal betong, eller vilken hållfasthet
som gäller för reglar. De små sakerna gör helheten
och du kan lita på att vi har koll!
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Specialister på virke
På Bolist i Stehag har vi en lång erfarenhet om sågverk, vilket märks genom vår
välsorterade brädgård. Här hittar du
trämaterial i alla mått och dimensioner. Vi
kapar och slipar efter dina önskemål och
kan också leverera materialet hem till dig.
Vill du själv sköta transporten behöver
du aldrig trängas, vår brädgård är mycket
rymlig och du kan lugnt lasta i din egen
takt. Du vet väl att det inte kostar något att
låna ett släp av oss?

Experter på fönster
och dörrar
Rätt fönster och dörrar kan ge ett hus ett estetiskt
lyft, samtidigt som du kan sänka dina energikostnader. På Bolist i Stehag samarbetar vi med ett flertal
ledande fönster- och dörrtillverkare. I kombination
med vår höga kunskap innebär det att vi hittar rätt
lösning för just ditt hus.

Vi har fönster
för alla olika.
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Allt för hemmafixaren!
På Bolist är vi heltäckande när det kommer till ditt bygg- eller renoveringsprojekt. Det du söker
inom färg/tapet, golv/mattor, verktyg/maskiner, trädgårdsprodukter och mycket annat finns helt
enkelt hos oss. Visste du att vi även säljer pooler och pooltillbehör?
Så när du besökt oss är det bara att sätta igång och låta skaparglädjen få fritt spelrum. Tveka inte
att höra av dig till oss, eller titta in till butiken, om det är något vi kan hjälpa dig med!
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