VI ERBJUDER
ALLT UNDER
VÅRT TAK

HAPPY HOMES I VARBERG
– INTE SOM ALLA ANDRA
Under Happy Homes i Varbergs butik på
Härd-gatan 33 ryms mer än vad som kan ses
med blotta ögat. Utöver butiksförsäljning av de
senaste produkterna inom färg, tapet, kakel och
badrumsinredning återfinns även firmorna Happy Homes Måleri och Happy Homes VVS.
Detta möjliggör för oss att vara med hela vägen.
Från råd och tips samt butiksförsäljning vad
gäller badrumslösningar- och interiörer, till själva
utförandet när ert badrum väl ska renoveras eller
byggas.
Våra målare och rörmockare besitter specialistkompetens inom tapetsering och måleri såväl
som VVS, kakelsättning och golvläggning.

Vi skräddarsyr ditt badrum
Tack vara den senaste programvaran från Spark
Vision kan vi snabbt få fram en komplett badrumsritning. I denna process åker vi först ut

för inspektion av ditt nuvarande eller framtida
badrum, efter det samlar vi fullständiga mått för
att till sist rita upp en fotorealistisk 360-bild av
hur ditt potentiella badrum kan se ut.
Detta inkluderar allt från rätt spegling, ljusfall,
kakel och inredning. Vi kan till och med vara så
detaljerade som att få in rätt varumärke på den
inredning ni önskar använda er av.

Happy Homes VVS – med dig i fokus
Tack vare samarbetet mellan butik och egna rörmockare samt kapaciteten att ta fram måttexakta ritningar och starka relationer med andra
entreprenörer inom VVS-sektorn, kan vi ta på
oss både del- och totalentreprenader med hög
träffsäkerhet. Allt för en tids- och kostnadseffektiv
slutprodukt där du är glad över kvaliteten på
utfört arbete, såväl som kostnadsbesparingarna
du gjort tack vare att du anlitade oss.

NÄSTA GENERATIONS
BADRUMSINREDNING
Vi kallar den TX (’Top Extreme’), vår egen nya,
silkeslena och extremt tåliga möbellack som håller
för både fukt och det dagliga slitaget idag, imorgon
och under minst de 15 år som vår nya, förlängda
garanti utlovar. Och det trots en våt handduk mot
lådfronten eller en skvätt rödvin på lördagskvällen,
ja, det vill säga den utsatthet som får anses vara högst
normal i badrummet – hemmets mest utsatta miljö.
Se mer på inr.se

HAPPY HOMES MÅLERI – MED
KÄNSLA FÖR HELHET OCH DETALJ
När ni hittat exakt den färg eller tapet ni önskar och det är dags att göra om har vi kunskapen att
hjälpa dig även här. Våra målare kommer först ut till er för att se över vad som behövs göras, varpå
utförlig och kostnadsfri offert lämnas. På så vis sparar du tid med att leta efter målare efter att du väl
bestämt dig för hur du vill renovera.
Det personliga mötet mellan våra anställda och dig är en drivkraft för vår verksamhet. Därför är
vi mycket stolta över att kunna erbjuda allt under ett tak, från expertkunskap om produkterna till
tjänsten att få upp produkterna på dina väggar så genomarbetet som möjligt.

#tidlöst.
Antika, väggkakel i 6x25 cm,
är bara en av alla noga utvalda
produkter i sortimentet.
www.tidlostkakel.se

Omtyckta golv sedan 1949
Inspireras i vår butik
och på golvabia.se

BUTIKEN – NAVET I VERKSAMHETEN
I vår butik på Härdgatan 33 i Varberg erbjuds inte bara ett brett och varierat sortiment av produkter
och varumärken. Våra butiksmedarbetare har även kunskap om exakt hur och var våra produkter
används på bästa sätt. Denna kännedom kombinerat med stort intresse för att bemöta dina behov
och önskemål på bästa sätt garanterar i slutändan ett resultat som du kommer att bli nöjd med.
Sedan grundandet för över tio år sedan har vår butik med tillhörande lager utvecklats och vuxit i takt
med vår omnejds utökade efterfrågan. Det är också därför vi sätter stort värde i att lyssna på dig och
dina önskemål. Tack vare våra kundrelationer har vi kommit dit vi är idag, och det är tack vare
samtal med dig som vi även framöver ska fortsätta växa för att kunna bemöta dina behov på bästa
möjliga vis.

HELTÄCKNINGSMATTOR
kjellbergs

– NYA TRENDEN
www.kjellbergs.se

MÅLERI:

Härdgatan 33
432 32 Varberg

Johan Bergsten

T. 0340-67 58 60
E. peter.atkinson@happyhomes.se
Vardagar: 6:30-18 (fredagar stänger vi 17)
Lördag: 10-13
Söndag: Stängt

T. 076-781 32 33
E. johan.bergsten@happyhomes.
se

VVS:
Nicke Höckerbo
T. 070-567 76 66
E. nicke@hhror.se
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