
Kontoansökan för dig som
jobbar professionellt inom
kakel, klinker och badrum.



Vi har byggt ett nytt visningsrum speci-
ellt för dig som jobbar inom branschen.
Här hittar du det mesta inom kakel och
uppsättning. Här får du en möjlighet att se
flera olika typer av kakel och bygglösningar
såväl som nya verktyg och det senaste inom
produkter och byggnormer.

750 m2 kakel, klinker och badrums-
inredningar för dina kunder och en
egen proffsbutik för dig.
Vi har en 750 m2 stor och omtyckt kakel-,
klinker- och badrumsutställning som 
ständigt uppdateras. Vi har över 20 000
produkter och 900 ton i lager. Är dina
kunder osäkra är det enkelt för dem att titta
in och se på olika lösningar och detaljer 
i verkligheten. Du kan säkert också hitta 
ett och annat matnyttigt här.

Hos oss hittar du allt från kakel, klinker,
sjösten, mosaik, spackel, värmegolv, tät -
skikt system, verktyg, fäst- och fog material
till bubbelbad, badrumsmöbler, tvättställ,
wc, vvs-armaturer, duschväggar, beslag m.m.
från Europas ledande leverantörer. Och det

mesta finns oftast på lager. Du får personlig
service och svar på dina frågor av våra kun-
niga medarbetare och det är lätt att parkera.
Är du sugen på en god kopp kaffe finns
det också.

Våra varumärken
CC Höganäs, Ballingslöv, Dekora, Duobad,
Duscholux, Hans Grohe, Höganäs, Impronta
Italgraniti, KGC, Villeroy & Boch, Versace,
PCI, Mira och Jacuzzi.

Viktigt att komma ihåg!
Glöm inte att keramik är ett naturmaterial.
Färg och nyanser lever och skiftar. Därför är
det viktigt att före sättning kontrollera att
materialet stämmer med era önskemål, samt
att vid sättning blanda plattorna från flera
paket för att få en jämn skiftning över ytan.
Eventuella anmärkningar måste göras före
montering!

Tänk på att alltid ha några plattor i reserv
för en eventuell reparation. Det kan skilja
kraftigt i nyans mellan olika bränningar.
(Se våra leveransvillkor separat i den grå rutan till höger.)

Vi hälsar dig som professionell 
yrkesman varmt välkommen
till Höganäshuset. Här hittar du allt 
du behöver för att bygga kompletta 
lösningar inom plattsättning. 



Ansökan om kontokredit
Företagsnamn Reg/org-nr Bankkontor

Adress Postadress

Firmatecknare Personnummer Aktiekapital

Telefon kontor Fax Mobil

Önskat kreditbelopp Övriga referenser

Varorna beställs av namn Övrigt

Bifoga kopia av registreringsbevis och F-skattebevis, ej äldre än 1 år.
Betalningsvillkor: 30 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta utgår med 12% vid försenad betalning.

Jag försäkrar att i ansökan lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga och godkänner gällande kontobestämmelser och betalningsvillkor, 
som jag förbinder mig att iakttaga, om konto beviljas. Jag är införstådd med att denna ansökan kommer att föranleda sedvanlig kredit prövning.
Kontoansökan skickas eller lämnas till Höganäshuset, Harpsundsvägen 211, 124 59 Bandhagen.

____________________________________________  den  _____  /  _____  20___               
Kontosökande firma och behörig firmatecknare

Keramiska plattor och dess kvalitet
Keramiska plattor är naturmaterial. Färger och nyanser lever och skiftar från
olika tillverkningstillfällen. Levererade plattor kan därför avvika från förevisade
prover vad avser färg, nyans och utseende i övrigt.

Undersökningsplikt
Det åligger köparen att noga kontrollera samtliga levererade plattor före upp -
sättning. Eventuella fel i levererade plattor (avseende färg, nyans eller annat),
ska snarast, dock senast inom fjorton dagar från leverans, reklameras till 
Höganäshuset AB.

Bytesrätt
För den händelse köparen inte accepterar levererade plattors färg och nyans
äger köparen rätt att inom fjorton dagar från leverans byta samtliga levererade
plattor. För att Höganäshuset skall acceptera ett byte måste samtliga plattor
återlämnas inom ovan angiven tid, i oanvänt och felfritt skick.

Höganäshuset AB ansvarar vid fel
Höganäshusets ansvar vid fel är begränsat till att, efter Höganäshusets beslut,
företa omleverans eller att ge köparen ersättning för fel genom prisavdrag.
Höganäshuset är, vid händelse av fel, ej skyldig att utge ersättning till köparen
för nedmontering av levererade plattor, uppmontering av nya plattor, utgifter,
inkomstförlust eller annan förlust på grund av felet.

Returrätt
Returrätt gäller under fyra veckor från köpetillfället och för varor ur vårt ordinarie
sortiment. OBS. Gäller ej beställningsvaror. Endast hela och rena förpackningar
tages i retur och kvitto eller faktura måste alltid visas upp. Mönsterplattor och
bårder kan dock returneras styckevis. En returavgift, på 25% tages ut. Returrätt,
avvikande från ovanstående regler, måste noteras på kvitto eller faktura.

Leveransvillkor för leveranser från Höganäshuset AB
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Öppettider

Mån–fred 06.30–18.00 lager
10.00–18.00 utställning

Torsdagar 06.30–19.00 lager
10.00–19.00 utställning

Lördagar 10.00–14.00 lager/utställning

Besöksadress

Stallarholmsvägen 31, Högdalens industriområde 
Postadress

Harpsundsvägen 211, 124 59 Bandhagen
Tel 08-556 212 80  Fax 08-99 95 01 
info@hoganashuset.se · www.hoganashuset.se
Direktnummer

Växel 08-556 212 80
Lagerexpedition 08-556 212 81
Utställning 08-556 212 82

Vår bakgrund
Höganäshuset ägdes från början av CC Höganäs Byggkeramik AB med syfte

att saluföra Höganäsprodukter. 1983 blev företaget, Höganäshuset, fristående

när det köptes av Bertil Svahn. Under alla år har vårt arbete varit fokuserat

på rådgivning och försäljning till arkitekter, byggföretag, plattsättningsfirmor

och privat personer. Idag drivs företaget av Bertils son Urban Svahn.


