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Lindnäs Bygghandel i Ström-
stad förenar den gamla bräd-
gårdens kvalitet och kunniga 
personal med hög servicegrad 
och konkurrenskraftiga pri-
ser.

Stefan Meyer och Hans Ekeholt fi -
rar 2008 25 år som kompanjoner i 
Lindnäs Byggvaror AB. Utifrån ge-
nuina snickarkunskaper har verk-
samheten vuxit genom åren.

- Vi är gamla byggare båda två, 
så nog kan vi lite om branschen. Vi 
ställer gärna upp med goda råd för 
våra kunder, säger Stefan.

Lindnäs Byggmaterial, med sju 
medarbetare, arbetar enbart med 
samarbetspartners som har samma 
kvalitetskänsla och ansvarstradi-
tion.

TanumsFönster
Sedan 1949 har TanumsFönster 
producerat fönster. Med tiden har 
familjeföretaget vuxit till att bli en 
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Lindnäs Byggvaror erbjuder allt inom byggvaruhandel. Hög kvalitet, service och kunskap kännetecknar verksamheten. Företaget erbjuder försäljning, leverans och montering av Tanumsfönster, 
Vibovillan och Diplomatdörrar. På bilden: Stefan Meyer.
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av Sveriges största fönstertillver-
kare. 

Alla fönster tillverkas mot order, 
vilket innebär att varje fönster i 
princip är specialanpassat för kun-
dens önskemål. Lindnäs Byggvaror 
kan ta ett totalansvar från idé och 
mätningar till försäljning, monte-
ring och färdiga fönster. 

Vibovillan
Lindnäs Byggvaror erbjuder Vi-
bovillan tillverkade i Ambjörnarp i 
Västra Götaland. Lindnäs Byggva-
ror levererar nyckelfärdiga fritids-
hus, småstugor och bodar från 15 
kvadratmeter och större.

Diplomatdörrar
Diplomatdörrar tillverkar dör-
rar kunderna trivs med. Lindnäs 
Byggvaror står för konsultation, 
försäljning, leverans och montering 
av hela Diplomatdörrars utbud av 
ytterdörrar, sidoljus, pardörrar, in-
nerdörrar, bastudörrar, förrådsdör-
rar och garagedörrar.

           Vi är gamla byggare 
båda två, så nog kan vi 
lite om branschen. 
Vi ställer gärna upp med 
goda råd för våra kunder

”

Företagstjänst utvidgar

50 år och torsk på Strömstad


