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25 servicepunkter vi 
skapat för dig som 

proffskund
KAKELKLUBBEN

EGEN KONTAKTPERSON TEKNIKSUPPORT

OMGÅENDE LEVERANSGENERÖSA ÖPPETTIDER FIX & FOG VARUMÄRKEN

EXTRA KREDITTID PÅ MASKINER

I vår kundklubb får du poäng på alla dina inköp 
på Kakelspecialisten, det gäller både lagervorar 
och beställningsvaror. 1 kr = 1 poäng. För poän-
gen hämtar du ut attraktiva produkter i vår poän-

gshop. Läs mer www.kakelsklubben.se

De flesta produkter inom kakel, 
klinker, fäst- och fog och verktyg 
har vi på lager för omgående 

leverans.

Ta kontakt med vår Tekniksupport 
när du har frågor kring underlag 
och plattsättning med tonvikt på 

byggkemi, konstruktioner och fäst 
och fog. 08-686 93 77

Du som arbetar med privat-
kunder kan få en egen kontak-
tperson i butiken. Du har då 1 
person som tar hand om dina 
kunder och hjälper dem att 

göra sitt kakel- och inrednings-
val.

Vardagar 06.00-19.00
Lördagar 10.00-16.00

Sopro, Bostik, LIP 

Som proffskund kan du köpa en 
maskin med ett pris om 5000 kr 
eller mer och du får 90 dagars 

respit med betalningen. 



Vårt urval av kakel, klinker 
och mosaik i tillvalssortimentet 

är uppskattade av en bred 
kundgrupp. De är alla lager-
varor och finns för omgående 
leverans. I sortimentet finns 

produkter som säljs till mycket 
förmånliga priser.

STAMBYTEN & TILLVAL

JOHAN HALLGREN 
Flerbostadshus & BRF
Direktnummer: 08-686 93 34
Mobil: 0733-83 93 34
E-post: jh@kakelspecialisten.se

RONNY JOHANSSON 
Villor och hus
Direktnummer: 08-686 93 10
Mobil: 0733-83 93 10
E-post: rj@kakelspecialisten.se

ERIC HOLMBLAD 
Flerbostadshus & BRF
Direktnummer: 08-686 93 08
Mobil: 0733-83 93 08
E-post: eh@kakelspecialisten.se

BADRUMSINREDNING MED KORT LEVERANSTID 

Badplatsen är ett badrumssortiment för dig som bygger ba-
drum hemma hos privatpersoner. Sortimentet innehåller allt till 
badrummet när det gäller inredning.

• Kort leveranstid på badrumsinredning från Badplatsen, 
max 2 dagar. 

• 25% rabatt  för dig som proffskund på badrumsprodukter 
från Badplatsen. 

FLER SERVICEPUNKTER FÖR DIG SOM PROFFSKUND

• Lasta billen under tak, slipp regn och rusk.
• Kasta dina byggsopor kostnadsfritt hos oss.
• Stort lagerhållet sortiment av verktyg och maskiner
• Frukost varje morgon i Proffscentret
• Gott om parkeringsplatser - för dig som proffs har vi 24 platser.
• Kakelspecialisten utbildar proffsen - se aktuellt kursprogram.
• Stor leveranssäkerhet genom väl utarbetade strukturer i vår lager- och logistikverksamhet.
• Hyr verktyg av oss när du ska göra ett KAKELXXL jobb (storformatiga plattor).
• Utvecklat lagerhanteringssytem - komplettera upp material och få rätt nyanser och kaliber
• 2800 m2 stor butik med kakel och badrumsinredning, vi hjälper din privatkund hela vägen
• Fullmatat nyhetsbrev 2 ggr i månaden - produktnyheter, events, frågor och svar, kampanjer m.m.
• Låna en arbetsplats hos oss - dator och fri WIFI
• Stort lagerhållet sortiment av kakel, klinker, mosaik, marmor m.m. 1167 produkter för omgående leverans.
• Bra pris på utkörningar och även ett kostnadsfritt alternativ.
• Låna vårt stora kaprum när du behöver kapa plattor
• Innesälj tar dina samtal, bemannat vardagar 06.30-19.00



Kontakta oss om du vill lägga order, boka utkörning, 
kolla lagersaldo, få offert m.m.

Besöksadress: Sockenvägen 289 Årsta/Sthlm 
Öppettider: Vardagar 06.00-19.00 
Lördagar: 10.00-16.00

Telefon: Proffscenter: 08-686  93 70 
Tekniksupport: 08-686 93 77
E-post: proffs@kakelspecialisten.se
Hemsida: www.kakelspecialisten.se

I Årsta finns vårt 600 m² stora Proffscenter för 
dig som hantverkare. 
Här finner den professionelle hantverkaren marknadens bre-
daste sortiment av verktyg, maskiner och andra nödvändiga 
tillbehör för sina plattsättningsarbeten. Två kaféer, utbildnin-
gs- och möteslokaler, tekniksupport, kaprum, fri WIFI, gratis 
avfallshantering är exempel på övriga saker som Kakelspe-
cialistens proffskunder åtnjuter. Vid entrén till proffscentret 
har du tillgång till 24 parkeringsplatser där 12 av dem är 
under tak så att du fritt från regn och snö kan lasta din bil.

PROFFSCENTER

INNESÄLJ

PROFFSCENTTER

Glen VikströmÅke Fogelkvist Simon Werner Daniel Conde Jesper Östlund

Rikard Gauffin Wilhelm Wallmark Gustav Ideberg

Jeanette Lindgren Hampus GrahnEric Holmblad Johan Hallgren
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