Vi sätter färg på din vardag
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Kvalitetsmålning sedan 1963
Det var Sven Ahnelöv som startade det som sedan kom att bli en av södra
Sveriges främsta industrimålningsfirmor. Vi har i generationer utfört kvalitetsarbeten åt en lång rad nöjda kunder och har sedan 2000 vårt säte i Arlöv strax
utanför Malmö.
På Ahnelövs är vi stolta över att i mer än ett halvt sekel ha vuxit och utvecklat
vår verksamhet. Idag är vi en stark organisation som utför jobb både i egen
verkstad och ute på entreprenad. Samtidigt har vi varit måna om att bevara
familjekänslan genom att satsa på hög personlig service och en god relation till
såväl kunder som medarbetare.
Genom åren har vi samlat stor erfarenhet och kompetens i företaget, vi satsar
på kvalitet och sätter stort värde på ett väl utfört hantverk. Välkommen till oss
med ditt projekt!

LÖSNINGAR FÖR ALL MATERIALHANTERING

Färg för industriellt underhåll
Induf erbjuder skyddande och problemlösande färgprodukter för industriellt och
professionellt målningsunderhåll. Vår målsättning är att säkerställa problemfri drift
och bevara ekonomiska värden. Tillsammans med auktoriserade takentreprenörer
erbjuder vi plåttaksmålning med 15–20 års problemfri funktion. Läs mer på induf.se

Svensk generalagent för Rust-Oleum® Industrial Europe
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Hög kompetens ger
hög kvalitet
Alla vi som arbetar på Ahnelövs industrimålning har
den utbildning och erfarenhet som krävs. Vi är utbildade inom SSG-Entré. Vårt företag är medlem i
branschorganisationen Målarmästarna samt auktorisationen för rostskyddsmålning.
Gemensamt för alla oss som arbetar på Ahnelövs är
att vi drivs av yrkesstolthet, vi sätter alltid hantverket
i fokus och vill alltid leverera med hög kvalitet oavsett vilken typ av projekt det handlar om. Vi brinner
för vårt jobb, att få leverera snygga och väl utförda
måleriarbeten. Det känns viktigt både gentemot kunden och gentemot företaget – Ahnelövs har ju en lång
hantverkstradition att upprätthålla.
Vi är auktoriserade för rostskyddsmålning. Detta
innebär en kvalitetssäkring för våra kunder. Efter regelbundna granskningar från Auktorisationen för rostskyddsmålning förlängs och förnyas vårt certifikat. Vi
är oerhört stolta att som enda företag i Skåne kunna
leverera auktoriserad rostskyddsmålning i fält.

®
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Proffsiga jobb i egen verkstad
I vår stora och välutrustade verkstad utför vi en rad olika projekt inom kategorierna målning, pulverlackering och blästring. Sandblästring är vanligast innan
vi utför traditionell rostskyddsmålning – så får du allt på ett bräde.

Blästring
Vi har kompetens och utrustning för att kunna erbjuda flera olika blästringstekniker. Utöver sandblästring utför vi också glaskuleblästring, en lite finare
blästringsteknik som polerar ytan på främst ädelmetaller. Dessutom utför vi
också stålkuleblästring, kolsyreisblästring och vattenblästring.

Målning
Vår kärna har alltid varit industrimålning, alltså alla typer av skyddande måleriarbeten. Vi målar fartygsdetaljer, balkar samt smidesdetaljer som balkongräcken, grindar och cykelställ. Vi är även flitigt anlitade av konstnärer som kommer till oss med olika spännande projekt.

Pulverlackering
Det finns många fördelar med pulverlackering. Dels blir resultatet jämnt och
fint, dels är det en hållbar och slitstark lackmetod, med färg som varar länge.
Metoden är dessutom bra ur ett miljöperspektiv eftersom det inte används
något lösningsmedel.
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Vi utför stora
entreprenadarbeten
På Ahnelövs industrimålning har vi ett särskilt team
som är specialiserat på större entreprenadarbeten för
bland annat företag, kommuner och bostadsrättsföreningar. Vi går in som både totalentreprenör och som
underentreprenör med fokus på målning och ytbehandling vid olika typer av entreprenadarbeten.
Vi erbjuder allt från tvättning och blästring till målning och avancerade rostskyddssystem. I vår referensbank har vi bland annat restaurerade broar, tak,
cisterner samt staket, lyktstolpar och fyrar – bara
för att nämna några exempel. Då vi genom åren
samlat på oss gedigen kompetens och medarbetare
med expertkunskaper kan vi ta oss an helheten, från
blästring till slutfinish, och garantera ett förstklassigt
resultat.
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Referenser i urval
På Ahnelövs industrimålning brinner vi verkligen
för det vi gör: snygga måleriarbeten av hög kvalitet, oavsett vad det är som ska målas. Genom
åren har vi fått förtroende att utföra en lång rad
projekt som vi är stolta över och här visar vi ett
axplock av dem.

• Pyttebron och Tullportsbron i
Ängelholm
• Malmös, Ystads och kullens fyrar
• Universitetsbron och klaffbron i Malmö
• Lyktstolpar och broräcken till flera
skånska kommuner
• Cisternpark till Nordic Sugar

®

Komplett leverantör av allt som rör ytbehandling
040-642 00 60 • www.syntema.se

Uthyrning
• Byggmaskiner
• Anläggningsmaskiner
• Liftar + Hissar
• Bodar + Vagnar

Santessons väg 25, Arlöv | 040-694 15 20

VI KAN FÄRGAVBRÄNNING!
Skicka era fixturer och gallerdurk till oss så gör vi jobbet åt er.
PPT AB har två miljövänliga pyrolysugnar som står redo att rengöra ert metallgods.
FÖRE / EFTER

Effektiv färgborttagning från måleridetaljer med pyrolys.
Våra pyrolysugnar rengör alla metalldetaljer utan någon användning av kemikalier
eller mekanisk bearbetning. Rengjorda detaljer kan direkt återanvändas
i målerilinjen eller omlackeras.
Företaget ligger strax utanför Malmö och vi har många nöjda kunder från hela
Sverige. Hör av dig så berättar vi mer om vår miljövänliga och snabba
färgavbränningsprocess.

Tel: 040 - 42 47 10 | E-post: info@pptab.se | Hemsida: www.pump-pyrolysteknik.se

Santessons väg 29
232 61 Arlöv
040-93 21 00
info@ahnelovsindustrimalning.se
www.ahnelovsindustrimalning.se
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• 14703 • www.jssverige.se

Följ oss på facebook

