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P & B Golv ställer upp när hemmet ska 
förnyas. I den nya butiken på Munke-
land kan alla kunder låta sig inspireras 
av utbudet. Goda råd får man på köpet.  

Anrika P & B Golv kan erbjuda bredd, kun-
skap och service utöver det vanliga. En stark 
och seriös samarbetspartner inom all golv-, 
kakel/klinker- och våtrumsentreprenad där 
butiken på tusen kvadratmeter utgör bas för 
materialval och färgsättning.

Genom mångårig erfarenhet som entrepre-
nör förenar man yrkesmannens erfarenhet 
med känsla för kundens behov av goda råd 
och ett rikt utbud av varor. Sedan januari har 
man flyttat från Håby till Munkeland.

– Vår satsning på badrumsinredningar fort-
sätter. Vi erbjuder allt fler modeller av badkar, 
handfat och duschkabiner.
I butikens utställningshall kan besökarna i 
lugn och ro göra sina beställningar för det nya 
badrummet.

– För oss räcker det med att kunden tar med 
sig en enkel skiss med lite underlagsfakta på 
badrummet där hemma, så ger vi en offert på 
material och arbete om så önskas. 

Komplett butik
Företaget, med totalt 34 medarbetare och en 
omsättning på ca 28 miljoner, erbjuder det 
kompletta golvvaruhuset öppet vardagar kl. 
10-18 och lördagar kl. 10-13:

Kakel & Klinker 
Huvuddelen av vår butik består av kakel och 
klinkerutställning då detta segment är starkast 
växande inom vår bransch. Vi importerar själ-
va ca 90 procent av lagerhållna plattor vilket 
möjliggör att vi kan hålla en moderat prisnivå 
på den mest frekventa delen av vårt sortiment. 
Samtidigt samarbetar vi med fyra av Sveriges 
större importörer vilket medför att bredden på 
sortimentet stärks. Tillsammans med ett stort 
byggtekniskt kunnande i botten, gör detta att 
vi står väl rustade att kunna tillgodose de allra 
flesta önskemål, vad avser kakel och klinker, i 
såväl slott som koja. 

Trägolv & Laminatgolv 
I denna varugrupp saluför vi främst Tarketts  

produkter. Våra egna erfarenheter av lägg-
ningsegenskaper samt kvalitet och slutresultat 
är några av anledningarna till valet av leve-
rantör. Att ha en av Sveriges största tillverkare 
i ryggen med garantier och certifieringar är en 
annan anledning. Tarkett tillverkar både trä 
och laminatgolv och vi lagerför ca 20 produk-
ter av deras sortiment. Vi har dock valt att inte 
hoppa på tåget med billiga laminatgolv, då vi 
har svårt att sälja golv som ej uppfyller våra 
högt ställda funktionskrav. 

Färg & Tapeter
Vi ingår i Flügger AB: s kedja för självstän-
diga butiker. Flügger är en miljardkoncern 
med verksamhet runt hela Östersjön och 
Norden. Sätet är i Köpenhamn, Danmark. 
Resurserna är väldigt stora med egna fabriker 
och tillverkningar inom, i stort sett, alla va-
ruslag som rör måleri och tapetsering. Miljö 
och kvalitetskrav genomsyrar hela verksam-
heten, vilket tvingar även oss handelsmän att 
inordna oss i ledet. Vi skall sälja färg, med 
tillhörande produktsortiment, som används 
av såväl målarmästare som konsument, med 
ett slutresultat som gläder båda grupperna

Plastmattor & Linoleumgolv
Inom varugruppen plastmattor finns en kva-
litetsspridning från det allra sämsta, tunnaste 
till det hart när outslitliga. Vårt lagersortiment 
sträcker sig över hela spektrat från de allra bil-
ligaste kvaliteterna till de bästa. Beställnings-
varor expedieras normalt på tre arbetsdagar. 
Linoleumgolv är ett material som främst 
används inom offentlig miljö där stora krav 
på slitstyrka och renhållning ställs. Mönster 
finns oftast inom ett begränsat område (en 
viss förändring börjar ske) men däremot är 
färgutbudet väl tilltaget. Linoleum föresprå-
kas ofta av miljöskäl då mattorna tillverkas 
helt o hållet av naturliga råvaror. Tillverkare 
och leverantörer av plast och linoleumgolv till 
P & B Golv AB är Sveriges båda jättar inom 
detta segment: Forbo och Tarkett.

Våtrumsmattor för golv och vägg
Denna del av vår verksamhet innebär för det 
mesta också att vi även utför ett arbete i sam-
band med affären. Att sätta upp våtrumsvägg 

Tusen kvadratmeter inspiration

och lägga våtrumsgolv är nog ett av de arbe-
ten man inte skall ge sig på som glad amatör. 
Elektriska installationer och pannbyten ligger 
i samma klass. Vi är certifierade enligt GVK 
(Golvbranschens våtrumskontroll) vilket bor-
gar för att vi skall utföra dessa arbeten enligt 
alla gällande branschregler. Huvudsakliga 
tillverkare till dessa produkter är, även här, 
Forbo och Tarkett, med Armstrong som stark 
konkurrent.

Tillbehör
Alla våra vackra mattor, kakel och klinker, 
trägolv mm vore till intet förpliktande om vi 

inte saluförde spackel, lim, fix o fog, redskap 
och allt därtill hörande. Att kvalitet och funk-
tionalitet tillsammans med en vettig prisbild 
har bildat kriterier för val av produkter och 
val av leverantörer/tillverkare är på sitt sätt 
en självklarhet. Vid tillsatsmaterial för ex-
empelvis kakel o klinker i våtrum kräver idag 
försäkringsbolagen godkända konstruktioner 
av Patent o Registreringsverket. Dessa sys-
tem använder vi varje dag i vårt arbete. Vår 
leverantör av ovanstående är Akzo Nobel 
– Casco, en jättekoncern med en enormt hög 
kunskapsnivå.

Hos P & B Golv får du goda råd av kompetent 
personal samtidigt som du kan låta dig 
inspireras av utställningsmiljöerna. 
Satsningen på badrumsinredningar fortsätter.
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