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Bos Flissalg er en frittstående håndverks- 
bedrift – med eget utsalg – som har levert 
arbeider av høy kvalitet siden 1985. Kundene 
våre er privatkunder og offentlige aktører, 
men vi jobber også mye med renommerte 
byggmestere fra både Halden og Østfold for 
øvrig. Bedriften er liten, men effektiv, og  
består av 2 til 3 årsverk.

Showroom, kontor og lager finner du i Tistedal 
ved Stangeskovene. Her har vi stor utstilling 
med fliser og utstyr. Vi lagerfører et bredt 
utvalg for bad, kjøkken, gulv og uteareal. 

Ditt prosjekt er vår utfordring!

Adresse Aremarkveien 42, 1792 Tistedal   
Tlf butikk 92 87 22 75 | Tlf Bo 91 16 87 97  
Email Bo post@bos-fliser.no

ALLTID  
I NÆRHETEN

Flis er både moderne og funksjonelt
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Følg oss på facebook!  
facebook.com/Bos-Flissalg





Bos Flissalg har mange år med erfaring innen 
murer- og flisfaget som håndverker. Det er dette 
vi har spesialisert oss på.  
 
Hos oss treffer du kvalifisert arbeidskraft med 
godt rykte som en pålitelig og seriøs aktør. Vi 
har enkelte kunder som har brukt våre tjenester 
i tre generasjoner, og for oss er dette sterke  
signaler på at vi gjort noe riktig. Det er deg 
som kunde vi lever av, og vi strekker oss langt 
for at du skal få det akkurat som du vil!

I større prosjekter tar vi ofte rollen som bygge- 
leder, og tar gjerne jobben med å koordinere 
med andre håndverkere som snekker, rør-
legger og elektriker. Sammen utformer vi 
løsninger etter dine ønsker og mål, basert på 
kvalitetsfliser fra anerkjente leverandører. 

HVORFOR  
VELGE OSS?

Kontakt  oss og bli  inspirert! 



Alt av flis og mur

fra



Vi tar på oss alt innen nybygg, 
rehabilitering og tilbygg.

 Vi har bred kunnskap, lang erfaring og 
en enorm lidenskap for faget.

Fornøyde kunder er vår beste reklame.

TØMRERMESTERNE

SS rømrømrollnesrollnes

Hovsveien 128, 1769 Halden
E-post: trollnes-strom@halden.net

90 65 38 79 - Håkon Strøm
98 88 91 39 - Tor Inge Trollnes

Tømring - Oppussing - Reparasjoner 
Restaurering - Tilbygg - Nybygg 

Kalkulering - Byggesøknad



DRØMMEKJØKKENET ER BEST I TEST* I ÅRETS KJØKKEN

Skolegata 37, 1792 Tistedal, 
Tlf. 69 17 70 92
www.drommekjokken.no

Ny butikk åpnet 
i Skolegata 37!

NEDRE BANKEGT. 34, 1771 HALDEN

TELEFON 69 19 07 00

firmapost@kolaaseftf.no
www.bademiljo.no

Autorisert Rørleggerforretning
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ETABL. 1927

- din elektriker

- din elektriker

Svenskegata 8, 1776 Halden
mail@ohansen.no |Tlf: 69 18 19 06

Kontakt oss for et godt tilbud

Alle typer el-arbeider

I Halden siden 1927



Adresse Aremarkveien 42, 1792 Tistedal   
Tlf butikk 92 87 22 75 | Tlf Bo 91 16 87 97  

Email Bo post@bos-fliser.no

Åpningstider
Tirsdag & torsdag 10:00-17:00

Lørdag 10:00-14:00
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