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Ledare:

HÖG SERVICENIVÅ 
OCH ETT BRETT 
PRODUKTPROGRAM
Vi är till för våra kunders skull – inte tvärtom! 

Ett sådant motto ställer krav; Moland Gruppen lever upp till kraven 

och uppfyller kundernas behov med hjälp av kvalitetslösningar, 

teknisk expertis, bra service och snabba leveranser. Produktutbudet 

är nu ännu bättre, för ännu fler behov och ännu fler prisnivåer. 

PRODUKTUTVECKLING 
NÄR DEN ÄR SOM BÄST
Nu kan vi erbjuda två nya, spännande gipsprodukter från Siniat för 

att möta den stora efterfrågan på väderbeständiga gipsskivor och 

skiljeväggar med stor slagstyrka. 

Metallfasader

Tack vare samarbetet med Laukien kan 

Moland Gruppen nu erbjuda alla typer av 

produkter på fasadmarknaden.

Fibercementplattor

Hållbara lättviktsfasader i hög kvalitet. Ett 

material med många möjligheter.

NÄRA NATUREN
Komposit ger nya möjligheter och 

är framtidens miljövänliga lösning 

– dessutom har materialet fått en 

enkel och snygg design.

SIBIRISK LÄRK
Ett vackert och hållbart 

altanmaterial var det självklara 

valet för familjen Johansson.

Stark samarbetspartner

Det nära samarbetet mellan LJ Bygg och 

Molan har redan gett positiva resultat.
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Sverige är ett land där byggprocesserna hela 

tiden utvecklas och nya byggprodukter av hög 

kvalitet tas fram. Detta ställer stora krav på 

leverantörerna, vilket är positivt för alla parter.

Med förstklassiga lösningar, teknisk expertis 

och ständigt hög servicenivå har vi i Moland 

Gruppen som tradition att alltid följa markna-

dens behov. Vi utvecklar vårt produktsortiment 

hela tiden, så att vi kan förse byggbranschen 

med ännu bättre och bredare lösningar.

Resultatet är ett utvidgat sortiment av golv, 

fasader och altaner, som ger dina byggprojekt 

helt nya perspektiv. Den stora bredden på sor-

timent och lösningar påverkar givetvis inte vår 

höga servicenivå – hos oss kan du alltid vänta 

dig kvalificerad rådgivning och logistik, oavsett 

vilken produkt du väljer.

I den här tidning presenterar vi våra senaste 

nyheter. Vi berättar även rent konkret om hur 

produkterna kan användas och vilka resultat du 

kan förvänta dig.

VÄLKOMMEN TILL
PERSPEKTIV!

TREVLIG LÄSNING

Henning Andersen, Verkställande Direktör, Molan AB

Henning Andersen, VD, Molan AB 
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INNEHÅLL

04 Två nya spännande gipsprodukter
Siniat Weather Defence och Siniat LaDura är resultatet av avancerad 
produktutveckling.

05 Ny altan till familjen Johansson
Familjen har fått en altan i Sibirisk Lärk. En sann naturprodukt.

06 Vill du ha en spännande fasad?
Med fibercementplattorna från Nichiha får du en fasad som uppfyller 
såväl energikrav som tidsramar och budget.

08 Stark samarbetspartner inom golv
LJ Bygg har fått en leverantör som uppfyller verksamhetens höga krav 
på leveranssäkerhet, kvalitet och pris.

09 Komposit är här för att stanna
2014 har varit kompositens år, med tre nya brands är Moland redo att 
intaga 2015.

10 Metallfasader, en nyhet hos Molan
Spännande nya fasader i metall med hög kvalitet, med en mängd olika 
kulörer och utföranden.
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Produktnyheter: Siniat Weather Defence och Siniat LaDura

GIPS PÅ EN NY NIVÅ

Sverige är det land i världen som använder 

 näst mest gips per invånare i sina nybyg- 

  gen. Tack vare nya produkter från Siniat 

kan den svenska byggbranschen nu glädja sig åt 

ännu fler möjligheter. Molan AB har nu lösningen 

som uppfyller kraven på diffusionsöppning, låg 

vikt och slagfasthet. 

- Vi upplever i dag en mycket stor efterfrågan 

på vindtåliga gipsskivor, och med Siniat Weather 

Defence kan vi nu erbjuda en lösning som under 

normala förhållanden kan hålla bygget torrt i upp 

till 12 månader, säger Henning Andersen, VD på 

Molan AB. 

”Hemligheten” är en unik gipssamman-
sättning

I regel kräver vanliga impregnerade gipsskivor 

att den permanenta fasadbeklädnaden monte-

ras efter högst tre månader. Behövs det mer tid 

är Siniat Weather Defence det självklara valet. 

Eftersom skivorna är diffusionsöppna kan kon-

struktionen nämligen andas och klarar därmed 

fukt och regn bra. 

- Siniat Weather Defence består av en förstärkt 

och impregnerad gipskärna, som är inkapslad i 

en glasfiberbeläggning. Det ger en vikt på endast 

8,5 kg/m2 och ett material som är lätt att arbeta 

med och skära till, förklarar Henning Andersen.

Skiljeväggar med större slagstyrka

Även när det gäller skiljeväggar har Siniat en 

nyhet: till skillnad från vanliga kartongklädda 

gipsskivor har LaDura-skivorna en tillsats av 

träflis och därför en väsentligt högre slagstyrka. 

Produkten uppfyller dessutom kraven i diverse 

brandklassificeringar. 

- Fibergipsskivor har varit mycket populära i 

Skandinavien de senaste åren. Ökad slagstyrka 

och enlagerlösningar är dock något som efterfrå-

gas. Träflisgips har samma grundegenskaper som 

vanliga fibergipsprodukter och kan användas på 

samma sätt, men vikten är lägre. Medan fibergips 

har en vikt på 15 kg/m2 ligger LaDura på endast 

12,6 kg/m2. Det gör dem enklare att hantera och 

förbättrar arbetsförhållandena, avslutar Henning 

Andersen.   ■

Molan AB erbjuder två gipsprodukter som tydligt utmärker sig från det 
övriga utbudet på marknaden. Både Siniat Weather Defence och Siniat 
LaDura är resultatet av avancerad produktutveckling.

VÄRT ATT VETA OM SINIAT WEATHER 
DEFENCE

 » Glasfiberförstärkt och impregnerad gipskärna

 » Diffusionsöppen

 » Kan utsättas för väder och vind i upp till  
12 månader

 » Monteras på stål eller trä.

VÄRT ATT VETA OM SINIAT LADURA

 » Träförstärkt och impregnerad gipskärna

 » Skruv- och slagfast

 » God ljudisolering

 » Materialklass A2-s1, dO för EN-520 och  
beklädningsklass k1 10

 » Styrka och elasticitet samma som för fibergips

 » 12,6 kg/m2 med 12,5 mm skiva

 » Säljs i två bredder.

Vill du veta mer om gipsprodukter från 
Siniat?

Kontakta Henning Andersen,  
VD, Molan AB 
+46 70 205 2028 

SINIAT - GIPS
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Familjen Johansson har skaffat sig en 115 

 kvadratmeter stor altan byggd i sibiriskt  

  lärkträ. De valde detta material för de 

jordnära färgtonerna – som harmonierar väl med 

omgivningarna – och för att det är behagligt att 

gå på. Träet grånar vackert med tiden om man 

väljer att inte behandla det. Allt detta spelade en 

roll för familjens val.

Sibirisk Lärk växer i områden med inlandsklimat 

och permafrost. De svåra förhållandena gör att 

träden växer långsamt, vilket ger en hög andel 

kärnvirke och en tät struktur. Genomsnittsåldern 

för Sibirisk Lärk är 150-250 år, vilket ska jämföras 

med vanlig tall som är 70-120 år. Det betyder god 

hållbarhet och låga krav på underhåll, eftersom 

lärk innehåller naturligt skyddande ämnen. 

De hantverkare som byggde altanen åt familjen 

Johansson har bara positivt att säga om mate- 

rialet: det håller hög kvalitet, är lätt att arbeta 

med och ger ett fint resultat. Dessutom håller 

virket en jämn och mycket hög kvalitet, vilket 

innebär att spillet blir minimalt.   ■

”VÅR NYA ALTAN KOMMER ATT 
HÅLLA I MÅNGA, MÅNGA ÅR”
När familjen Johansson i Njurunda skulle bygga en ny altan tvekade de inte inför materialvalet.  
Färg, hållbarhet och låga underhållskrav var viktiga faktorer.

FÖRDELARNA MED SIBIRISK LÄRK

 » 100 procent giftfri naturprodukt 

 » Kastas som vanligt brännbart avfall

 » Framställs av fullmogna träd med i princip enbart 
kärnvirke

 » Lång hållbarhet tack vare den stora mängden 
kåda och garvsyra

 » Tillverkas med metoder som tar hänsyn till både 
människor och miljö.

Vill du också ha Sibirisk Lärk på din altan? 

Kontakta Henning Andersen,  
VD, Molan AB
+46 70 205 2028 

“Träet grånar vackert med 
tiden om man väljer att 
inte behandla det.

Henning Andersen, Molan AB

Case: Sibirisk Lærk

SIBIRISK LÄRK
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NICHIHA

MARKNADENS SMARTASTE
FIBERCEMENTPLATTOR
Skurna i rätt storlekar och klara för montering, med väderbestän-

dig ytbehandling, målade kanter och förseglad baksida  

– fibercementplattorna från Nichiha är det självklara valet när 

man vill ha spännande fasader som uppfyller såväl energikrav 

som tidsramar och budget.

“Efterfrågan ökar på 
underhållsfria lösningar 
med kostnadseffektiv 
montering. Nichihas 
fibercementplattor 
är här ett riktigt bra 
alternativ

Henning Andersen, Molan AB

Produktnyheter: Nichiha - Bell Grace easy+ och EX serien
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Fördelarna är många. Moland Gruppen är 

 genomgående nöjda med Nichihas breda 

  kvalitetssortiment av lättviktsfasader i 

fibercement som prisvärt alternativ till det som 

redan finns på marknaden. Lösningen, med sina 

8 mm tjocka plattor, är modern och flexibel och 

monteringen är en barnlek. 

Utvecklat för 600 mm horisontellt  
modulsystem

Det färgglada Bell Grace easy+-sortimentet från 

Nichiha kan fås i åtta storlekar som alla passar 

till 600 mm horisontellt modulsystem. Vid behov 

kan plattorna också fås i andra storlekar. Detta 

ger arkitekten obegränsade möjligheter att skapa 

egna projekt och mönster utan att budgetramarna 

sprängs till följd av extraarbete och spill. 

- De behandlade och tillskurna fasadplattorna kan 

användas direkt på trä- eller metallunderlag så 

att man sparar många dyra byggtimmar. Förutom 

att plattorna är lätta att hantera slipper man både 

efterbehandling och spill. Därför är Bell Grace 

easy+ totalt sett marknadens bästa erbjudande 

vad gäller en konkurrenskraftig och värde- 

skapande fasadlösning i fibercement, säger  

Henning Andersen, VD för Molan AB.  

Han framhäver också att den lätta fasaden 

bygger minimalt, så att man får gott om plats för 

ytterligare isolering:

- Produkten passar naturligtvis utmärkt vid 

nybyggnation, men den kan också komma till 

användning vid renovering av äldre fastigheter, 

eftersom man då slipper att få så tjocka väggar 

och därmed ett dåligt ljusinsläpp.

Fibercementplattorna finns i lager från slutet av 

2014, men redan nu kan man mäta upp och räkna 

på projekt i vilka de ingår.

VISSTE DU DETTA OM  
BELL GRACE EASY +-SERIEN?

 » 8 mm fibercementplattor för ventilerade klimat-
väggar

 » Storlekar som passar 600 mm moduler av trä 
eller metall, 1000x2992, 1000x2392, 1000x1492, 
1000x1192, 592x2392 och 592x1192

 » Alla kanter är fabriksmålade

 » Låg monteringskostnad, ingen tillskärning eller 
efterbehandling på byggplatsen

 » Baksidan är förseglad för att ge bättre skydd och 
hållbarhet

 » Hållbart fasadmaterial

 » Motståndskraftigt mot levande organismer  
(röta, bakterier, insekter, skadedjur osv.)

 » Finns i 12 standardfärger

 » Plattorna kan skäras till och anpassas efter föns-
ter och dörrar och liknande.

VISSTE DU DETTA OM EX-SERIEN?

 » Plattans mått är 16 × 445 × 3030 mm

 » 16 mm tjocklek ger stabila fasader

 » Monteras med dolda clips

 » Monteras som en ventilerad klimatvägg

 » Snabb och enkel montering utan förborrning

 » Kan monteras våg- eller lodrätt

 » Horisontellt monteras plattorna med spontning 
för att skapa ett vattentätt system

 » Plattorna kan skäras till och anpassas efter  
fönster och dörrar och liknande

 » Baksidan är förseglad

 » Kan fås i många olika varianter.

Vill du också använda fibercementplattor 
från Nichiha i ditt nästa byggprojekt?

Kontakta Henning Andersen,  
VD, Molan AB
+ 46 70 205 2028Designurval från EX-serien. 

Kontakta Molan AB om du vill veta mer!

EX-serien 16 x 455 x 3030 mm  
(Regelavstånd, 600 mm).

Nya uttrycksmöjligheter

Med EX-serien erbjuder Nichiha strukturplattor 

i fibercement, som trots att de bara är 16 mm 

tjocka efterliknar allt från mursten, sandsten och 

cement till metall, trä och marmor. 

Strukturplattorna i fibercement finns i lager från 

fjärde kvartalet 2014, men redan nu kan man 

mäta upp och räkna på projekt i vilka de ingår.

- Efterfrågan ökar på underhållsfria lösningar med 

kostnadseffektiv montering. Nichihas EX-serie är 

här ett riktigt bra alternativ – japansk kvalitet när 

den är som bäst, avslutar Henning Andersen på 

Molan AB.   ■
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STARK SAMARBETS-
PARTNER INOM GOLV 

LJ Bygg har äntligen fått en leverantör som uppfyller verksam- 
hetens höga krav på leveranssäkerhet, kvalitet och pris. Namnet 
på den nya samarbetspartnern är Molan AB. 

Med sina 50 specialiserade medar- 

 betare har LJ Bygg en stark lokal  

  förankring i Småland, Skåne och 

Halland – men företaget åtar sig också uppdrag 

i resten av landet. Projekten omfattar nybyggna-

tion av typhus och lägenheter samt ombyggna-

tion och underhåll för den offentliga sektorn.

Gemensamma principer och värderingar 

Både för de arkitektritade typhusen och de 

många flerfamiljsbostäderna används prefabri-

cerade stommar, som produceras vid optimal 

temperatur och luftfuktighet på LJ Byggs egen 

fabrik. På så vis säkrar man hög kvalitet, snabb 

leverans och ett konkurrenskraftigt pris. Samma 

principer tillämpar Molan AB – det nära samar-

betet har redan gett positiva resultat i många 

avseenden. 

Tusentals kvadrat 

Till de 32 lägenheterna på fastigheten Åängen 

i Ljungby har LJ Bygg valt 1200 kvadratmeter 

mattlackat Molaloc Plus i ek från Molan AB. 

Samma typ av golv finns också i ett annat bygg-

projekt i Ljungby: Kometen med 19 lägenheter på 

sammanlagt 1000 kvadratmeter golv från Molan. 

- Projekten har löpt på helt utan problem – det 

nära samarbetet, den goda kontakten med säljar-

na, samt den höga kvaliteten och snabba leveran-

sen är avgörande för ett företag som vårt. Vi har 

fått en golvsleverantör som vi verkligen kan lita på 

till hundra procent, säger Lars Jönsson, VD för LJ 

Bygg.   ■

VISSTE DU ATT …

 » Våra golv finns överallt – i bostäder, kontor,  
kulturhus och institutioner. 

 » Sortimentet är brett och utvecklas ständigt.  
Förutom trägolv säljer vi golv i vinyl. 

 » Alla golven på Åängen är limfri lamellparkett 
för flytande läggning och med G5-klicksystem. 
Golvet är hämtat ur Molands Molaloc+-serie och 
består av mattlackat ekträ. 

Se mer på www.golv.molan.se

Vill du ha hjälp?

Kontakta Ola Johnsson, 
säljare, Molan AB
+46 70 236 8679

Case: LJ Bygg 

GOLV

LJ BYGG

Lars Rodin (tv), inköpsansvarig på LJ Bygg, med kund i 
butiken.
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EASY PLANK+

Man kan kalla det World Wide Wood 

 Plastic Composite, eftersom komposit 

  material används världen över i 

många olika sammanhang. Material som kombi-

nerar trä och plast har visat sig vara mycket för-

delaktiga. Slutprodukten får en rad egenskaper 

som de enskilda materialen inte har var för sig.

- Trä är inte naturligt väderbeständigt och plast är 

varken särskilt snyggt eller särskilt lämpligt som 

byggmaterial, säger Erik Bach, försäljnings- och 

verksamhetschef på Wimex.

Price is what you pay  
- value is what you get

Inom Wimex tror man att ett mycket lågt pris 

i slutändan kan visa sig bli det dyraste köpet. 

Företaget har 11 års erfarenhet av branschen och 

är Nordens äldsta kompositimportör. Under årens 

lopp har man sett många nya aktörer försöka slå 

sig in på marknaden med priset som främsta kon-

kurrensmedel. Detta är en vanlig företeelse på 

marknader där pionjärerna redan dragit det tunga 

lasset och stått för marknadsföring och omfattan-

de dokumentation. 

- Naturligtvis kan man pressa både fabriker, 

material och fysikens lagar för att kunna erbjuda 

lägsta möjliga pris. Men det är en avsevärd kvali-

tetsskillnad mellan de förstklassiga produkterna 

och lågprisprodukterna. Vi tror på tekniken och 

produkterna, och vill marknadsföra och sälja dem 

på ett seriöst sätt. Vi vill att slutkunden får en 

produkt som verkligen ger mervärde och förenk-

lar utelivet – och som dessutom håller i många, 

många år, säger Erik Bach.

100 % miljövänligt

Varje tillverkare har en egen formel för sitt kom-

positmaterial. Många använder sig av råvaror 

som finns i överskott på den lokala marknaden, 

till exempel risskal, kokosfiber, bambu, etc. Men 

de ledande tillverkarna tar ordet ”wood” på allvar. 

Det gäller alltså även produkter från Wimex. Alla 

Wimex-produkter är 100 % miljövänliga – i allt 

från produktion och användning till deponering. 

Kunden är dessutom garanterad att plankorna 

inte innehåller bambu och att ingen tropisk regn-

skog avverkas under produktionen.   ■

KOMPOSIT – EN DEL AV 
MOLANS PRODUKTPROGRAM

I och med Moland Gruppens förvärv av Wimex ApS ingår nu Nordens äldsta kompositimportör i 
koncernen. Med på köpet följer många spännande produkter samt stor kunskap och erfarenhet 
inom ett område på frammarsch.

VISSTE DU ATT …

Moland Gruppen erbjuder tre komposit- 
produkter:

 » EasyPlank+ är företagets flaggskepp när det gäl-
ler komposit. Konceptet har 600 mm bäryta och 
finns i många olika färger och i olika utformning.

 » Nordic Deck har en slimmad, vändbar profil som 
är slät på ena sidan och småräfflad på den andra. 
Finns i tre färger och erbjuder den mest prisvärda 
kvaliteten på marknaden.

 » Cosmo Deck är det senaste tillskottet i sortimen-
tet. En slimmad, vändbar profil med en dimension 
som finns i två färger. Trästruktur på ena sidan 
och småräfflad yta på andra sidan.

Med de här valmöjligheterna finns det alltid 
en kvalitet för alla olika smaker.

Vill du veta mer om kompositterrasser?

Läs mer på www.terrass.molan.se eller  
kontakta Jesper Ladborn, säljare, Molan AB 
+46 70 266 3444

Produktnyheter: Komposit i god kvalitet
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FLEXIBLA
METALLFASADER
Molan AB erbjuder byggindustrin många av de möjligheter som finns 
på marknaden. Produktprogrammet med välrenommerade leverantörer, 
ger byggherrar och arkitekter stor valfrihet både vad gäller material och 
prisläge. Som distributör för Laukien kan Molan AB nu även erbjuda 
metallfasader.

Produktnyheter: Laukien - Metallfasader

LAUKIEN



SIDA 11 

NUMMER #01  
SEPTEMBER 2014

Inom området fasader erbjuder Molan AB nu 

 även produkter från tyska Laukien, vilket gör 

  att behovet av fasadbeklädnad i metall nu är 

tillgodosett. Olika fasader kräver olika lösningar; 

Laukiens produkter håller hög kvalitet och finns i 

ett stort urval färger och format.

Både tradition och nytänkande

Ola Johnsson, säljare på Molan AB, har det se-

naste året sett hur efterfrågan på metallfasader 

har ökat – till kontors-, företags- och industri-

byggnader samt offentliga byggnader – dels för 

att möjligheterna är så många, dels för att de lätta 

fasaderna uppfyller alla isoleringskrav utan att 

väggarna behöver vara tjocka som kyrkmurar.  

Vi ger ordet till Ola:  

- Ingen annan leverantör av byggnadsmaterial i 

stål och aluminium kan matcha Laukiens breda 

urval av paneler, trapets- och sinusprofiler. Det 

ger en uppsjö av arkitektoniska möjligheter till in-

dividuella lösningar, säger Ola om den mer än 60 

år gamla leverantören av tak- och fasadlösningar.

Att företaget funnits så länge betyder inte att de 

har stagnerat eller har en konservativ prägel. 

Tvärtom satsar Laukien hela tiden på innovativa 

och framtidsorienterade lösningar:

- Självklart har Laukien en rad standardlösningar, 

men de erbjuder också alternativ för den som 

föredrar ett mer modernt och kreativt färg- och 

formspråk. Bara arkitekten kan rita formen går 

det alltid att bocka plåten på samma sätt, försäk-

rar Ola Johnsson. 

Många kombinationsmöjligheter och 
god ekonomi

En fördel är att fasadprofilerna kan levereras med 

präglingar och perforeringar; en annan är att 

produktprogrammet omfattar en rad tillbehör. Ola 

Johnsson talar gärna om nyttan av produkten:

- Metallfasader är underhållsfria – de ska varken 

målas eller rengöras. Dessutom kan materialet 

återvinnas till hundra procent, och i dag finns 

det en stor andrahandsmarknad för metall. Så 

förutom att fasaderna är snygga har de ett högt 

andrahandsvärde, när man väl bestämmer sig 

för att byta fasad igen, avslutar Ola Johnsson på 

Molan.   ■

LAUKIEN ÄR TYSK TRADITION

Laukien är ett 60 år gammalt familje- 
företag som har fabriker i tre städer: Kiel, 
Burg (nära Magdeburg) och Neuenkirchen 
(utanför Osnabrück).

Laukien utför tekniskt komplicerade lös-
ningar och är kända för att snabbt kunna 
anpassa produktionen efter kundernas 
önskemål.

Vill du veta mer om metallfasader? 

Kontakta Ola Johnsson, 
säljare, Molan AB
+46 70 236 8679

“Ingen annan leverantör 
av byggnadsmaterial i stål 
och aluminium kan matcha 
Laukiens breda urval av 
paneler, trapets- och si-
nusprofiler.

Ola Johnsson, Molan AB



VI SES PÅ NÄTET

I Moland Gruppen ingår Molan AB i Sverige, 

Moland AS i Norge, Moland Baustoffe GmbH i 

Tyskland samt Moland Byggevarer A/S, HBC A/S 

och Wimex ApS i Danmark.

Tillsammans erbjuder Moland Gruppen ett omfat-

tande produktprogram, som hela tiden anpassas 

efter rådande behov på marknaden. Inom flera 

av våra största produktgrupper har vi nu breddat 

utbudet, och med nya, innovativa varumärken som 

Nichiha och Laukien kan vi tillföra nya perspektiv. 

Resultatet är ett utvidgat och konkurrenskraftigt 

sortiment av golv, stommar, fasader, loft och altaner.

Vi har specialister på alla våra varumärken, så du 

kan alltid räkna med att få kvalificerad rådgivning. 

Det som utmärker oss i Moland Gruppen är bland 

annat att vi håller en hög servicenivå, att vi är på-

litliga och att vi har korta leveranstider – och inte 

minst vårt goda humör.

Moland Gruppen har permanenta utställningar i 

Skive och Kastrup i Danmark. Dessa utställningar 

uppdateras fortlöpande.   ■

Östra Hamnvägen 31, 432 21 Varberg

+46 (0)340-313 00 molan@molan.se

www.molan.se

OMFAMNAR FRAMTIDEN 
BÄTTRE OCH BREDARE

www.golv.molan.se  Utforska hela vårt sortiment av golv i trä och vinyl.

www.terrass.molan.se Inspireras av vårt spännande urval kompositbrädor till din nya altan.

Glöm inte att besöka våra virtuella showroom, där du med några få klick väljer golv och 

altanmaterial. Det är både kul, enkelt och inspirerande!

Moland Gruppen har ett stort sortiment och 
erbjuder byggbranschen snabba leveranser.


