Vi kan tvättstugor
Vi på Entema Entreprenader & Service AB jobbar enbart med tvättstugor för flerfamiljsfastigheter. Vi är
baserade vid Kungens kurva och arbetar över hela Storstockholm.
Genom att vi koncentrerar oss på tvättstugor har vi arbetat upp en djup kompetens inom området. Vi ser
också till att du som kund bara har en motpart. Vi tar ansvar för helheten och erbjuder kompletta entreprenader omfattande projektering, installation, renoveringar, uppgradering, service och underhåll.
Entema grundades 1985 och har ett 20-tal medarbetare. Vi är auktoriserade återförsäljare av Electrolux
tvättstugeprodukter och dessutom Excellenspartner till Electrolux Laundry Systems.
Entema är sedan 2009 miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Vi gör allt!
När vi säger att vi erbjuder en helhetslösning så menar vi allt som har med
tvättstugor att göra. Omfattande och sammansatta entreprenader
är vår styrka.

073-25 19 268 • info@nordstedtbygg.se • nordstedtbygg.se

Projektering och energibesparing
Att vi kan erbjuda projektering är lite unikt för företag i vår bransch. Ofta får kunden vända
sig till både en konsult och ett eller flera installationsföretag. Det slipper ni när ni anlitar
Entema. I samarbete med er som kund dimensionerar vi er tvättstuga för optimal funktion. Vi projekterar den efter faktorer som tillgänglighet, antal lägenheter, avlopps- och
elkapacitet, krav på ytskikt med mera. Vi ser till att ni får rätt tvättstuga till rätt kostnad.
En viktig del vid projekteringen och särskilt vid renoveringar är energibesparing. Vi gör
energibesiktningar, ger er råd, och hjälper er att räkna på vad ni kan spara och kalkylerar
på återbetalningstider med mera.
Vi erbjuder också kostnadsfria energiinventeringar där vi matchar era gamla maskiner
mot nya moderna. Våra förmånliga leasingavtal innebär att vi står till tjänst med nya maskiner där service och underhåll ingår.

www.trexabmaleri.se

Installation
Entema erbjuder totala lösningar för tvättstugan. Det innebär allt från projektering till finstädning samt demonstration av maskiner, bokningssystem, automatisk dosering av
tvättmedel med mera.
Mer än bara tvättmaskiner:
• Målning
• Rörinstallation
• Ventilation
• Elinstallation
• Asbestsanering
• Håltagning
• Kakel/klinker
• Bokningssystem
• Doseringssystem

Mats Jonsson
0708-55 51 35 • m_golvpumperi@hotmail.com

Effektiv service – akut eller planerat
Våra servicetekniker är av Electrolux certifierade vilket innebär att vi utför garantiservice på
alla Electrolux-tvättstugeprodukter. Givetvis servar vi alla förekommande fabrikat i tvättstugan.
Varje servicetekniker har ansvar för ett eget distrikt, vilket innebär att ni alltid möter samma
ansikte i kontakten med oss.
Entema erbjuder även service- och underhållsavtal. En stor fördel med underhållsavtal är att
ni då får ett regelbundet och förebyggande underhåll som innebär högre tillgänglighet, färre
driftstopp och bättre driftsekonomi.
Vi tillhandahåller en bemannad felanmälan. Felanmälan kan även göras via hemsidan
www.entema.se, via e-post felanmalan@entema.se eller på telesvar efter kontorstid.

JOEX Storsäckar

Personlig service på riktigt!

•Snabba hämtningar och inga dolda avgifter
• Vikt eller fast pris – Välj det som passar dig
• Vi jobbar hårt för att ni ska vara supernöjda – Varje dag!

TESTA OSS! Få första
hämtningen gratis!
(Gäller nya kunder, värde 500 kr)

Ring Alex
0768-55 99 01

Besök vår hemsida www.joex.se

STORSÄCK
BYGGSÄCK

Ytskikt för lång hållbarhet
Kakel, klinker och målning
Vi bygger tvättstugor som är snygga och håller länge. För cirka 20 år
sedan började man använda kakel och klinker i tvättstugor. Då var det
ganska dyrt och kändes exklusivt. Idag är det prisvärt och det mest hållbara alternativet av ytskikt som finns att tillgå. Byggkeramik är utmärkt
material, hållbart och lätt att hålla rent.

Kakelproffsen i Söderort AB
i samarbete med Kakelspecialisten AB
levererar och monterar kakel till Entema.
070-712 43 42

Passage- och bokningssystem
I Entemas verksamhet ingår även installation av passage- och bokningssystem. Systemen omfattar funktioner som webbaserad bokning/mobil app,
digitala inpasseringssystem, inbyggda betalfunktioner med mera.
Även här tar vi oss an helheten – från installation till programmering och
kontakt med ansvarig internetoperatör.
Vi kan även erbjuda serverhosting med administrering och backup.

www.diverseysolutions.com/se

Box 5091
141 06 Kungens kurva
Telefon: 08-449 44 30
info@entema.se
felanmalan@entema.se
www.entema.se

Fastighetsägare.
Har du tänkt på miljön i tvättstugan?
Renare, miljösäkrare, mer hygieniskt och bättre ekonomi med automatisk dosering
av Ecolabs miljöklassade tvättmedel för lågtemperaturtvätt i tvättmaskinerna.
� Lågtemperaturstvätt vid 40°C
� Förhindrar uppbyggnad av mikroorganismer

� SMART-Program ger 27% vattenbesparing
� Exakt dosering - god ekonomi

Ecolab levererar, monterar och underhåller doseringsanläggningar för miljömärkta
tvättmedel till Fastighetstvättstugor. För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

ECOLAB AB
Textile Care Division

©2017 EcolabTM USA Inc. All rights reserved.

Box 164
S – 125 24 Älvsjö
Tfn: 08-603 22 00

www.se.ecolab.eu

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 12982 • www.jssverige.se

FASTIGHETSTVÄTT Tfn: 08-603 22 00

