Er mark- och
tätskiktsentreprenör
i Stockholm

GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB är privatägt och verksamt i Stockholm och Mälardalen
”Vi är specialiserade på att renovera innergårdar våra avdelningar samverkar för att göra det bästa av varje objekt. Vi
erbjuder helhetslösningar inom alla former av mark- och tätskiktsarbeten, dessutom har vi en egen plåtverkstad som
ett komplement till våra entreprenader.”
Företagets två ägare heter Jim Weinheimer och Mikael Vistrand, de driver företaget framåt med en tydlig profil som ger
utrymme för både hög kvalitet och miljöhänsyn vilket är det mest framträdande kännetecknen för vår verksamhet. Vi
arbetar enligt riktlinjerna för kvalitetssäkringssystemet ISO 9001 och 14001.
Tillväxten är stabil sedan grundandet 1993. Vi sysselsätter 75 medarbetare, varav 60 arbetar praktiskt ute i våra projekt
och resterande har olika samordnande eller administrativa funktioner.
Företagets säte är i Vendelsö där vi har kontor, lager, personalutrymmen, plåtslageri samt reparationsverkstad för egna
bilar och maskiner, allt under samma tak i egen fastighet.

Västerorts

Harpsundsvägen 146, 124 59 Bandhagen
Tel: 08-447 17 91 • Fax: 08-447 17 99
Mobil: 0709-39 18 91
www.oskarjansson.se

BMF AB
www.vbmf.se

när kvalitet
och trygghet
är prioriterat

Vi transporterar allt, öVerallt!
B G-son AT AB
Gäddvägen 6, 175 47 Järfälla
070-887 07 06 • 08-580 146 05
borje.gson@telia.com • www.gson-at.se

Renovering av innergårdar
Innergårdar i storstadsmiljöer har stora krav att uppfylla, från boende och andra som
vistas på dem. Tråkiga gårdar kan bli livgivande gröna oaser för lediga stunder eller så
ger de plats för lek åt stadens yngre invånare. Funktion och utformning ska tillgodose allas behov. Tyvärr så är många av vår stads gårdsbjälklag i dåligt skick och i mycket stort
behov av reparation och där kommer vår kompetens väl till pass.
Vi har lång erfarenhet av ombyggnationer och renovering av innergårdar, terrasser, balkonger, garage, p-däck och mycket mer. Kompletta lösningar i egen regi från
projektering till färdigställande av entreprenader är för oss inte ovanligt.
Kontakta oss så delar vi gärna med oss av vår erfarenhet och expertkompetens redan i
planeringsfasen. Som medlem i byggmästarföreningen lämnar vi alltid garanti på utfört
arbete. Därför kan du känna dig trygg när du ger oss förtroendet att genomföra ert arbete.





















Helhetslösningar
inom Tätskikt-, byggoch markarbeten

Renovering av innergårdar kan
ofta innebära:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppförande av väderskydd
Rivning t.o.m. bjälklag
Montering av nya balkar
Gjutning av nytt bjälklag
Värmeisolering
Tätskiktsarbeten
Plåtarbeten
Finplanering

Ekologisk och fuktsäker isolering
Problemfritt fastighetsförvaltande
med säkrad isolerförmåga
Den fuktsäkra lösningen för:
Läckande tak, Innergårdar, Terrasser
www.foamglas.se

Tätskiktets funktion
Tätskiktet skyddar utrymmen i underliggande lokaler, som exempelvis en innergård eller
ett P-däck. Materialuppbyggnaden och materialval anpassas efter situation och kundens
behov.

Tillämpningar:
•
•
•
•
•
•

Gårdsbjälklag
Terrassbjälklag
Parkeringsdäck
Tak och broar
Olika typer av balkonger
Kulvertar etc

Vi är certifierade av ledande leverantörer av
tätskiktsmattor och arbetar i enlighet med
Tätskiktsgarantier i Norden AB’s riktlinjer. GW
Asfalt har tecknat ramavtal med ett flertal av
Sveriges stora byggbolag.

Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt beläget nära
Huddinge Centrum i Stockholm. Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi
med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i
stålväg. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid,
när du behöver dem.
Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder - en kostnadseffektiv lösning.
Välkommen till Huddinge Stål AB
Björkholmsvägen 9, 141 46 Huddinge • Tel. 08-711 25 35 • Fax: 08-711 53 73 • www.huddingesteel.se

SKYDDANDE TÄTSKIKT
FÖR ALLA MILJÖER

Vi hjälper dig att välja rätt material till ditt
projekt:
•
•
•
•

Polymerasfaltsmattor (oftast som grund)
Asfaltsmastix (oftast som mellanlager)
Beläggningsgjutasfalt (vattentät och körbar,
oftast som ytskikt)
Foamglas (som tätskikt och värmeisolering)

Kontakta en pålitlig betongleverantör redan i dag!

Tuna Torg 11, 186 31 Vallentuna
Tel. 08-504 106 60
Fax. 08-511 771 70

www.lujabetong.se

Enkel montering

Säker uttorkning

Det kompletta fuktskyddet för grundmurar,
platta på mark och krypgrunder.
Dränering – Värmeisolering – Tjälskydd för idrottsytor.

www.isodran.se

08-609 00 20

VI HAR VAD
SOM KRÄVS

Markarbeten
Oavsett om du vill ha ett stort eller mindre markarbete utfört så gör vi en kostnadsberäkning som du kan ta ställning till. Ta gärna med oss i ett tidigt skede så kan vi ge dig
många goda råd.
Vi har bred erfarenhet av anläggningsarbeten och utför entreprenader i skiftande miljöer
som till exempel lekplatser, sportanläggningar, trafikerade gator i Stockholms innerstad,
parker och innergårdar.

Dränering och grundisolering
Det handlar ofta om äldre fastigheter med källare som helt enkelt är i behov av att isoleras
och dräneras för att hålla fukt och kyla ute.
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Vi erbjuder både privatpersoner
och företag ett komplett utbud av
banktjänster. Att ge snabba besked
och erbjuda en hög och jämn service
är ledstjärnor i vårt arbete.
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Välkommen till Handelsbanken

l
Vä

Gör som GW Asfalt och bli kund hos oss du också!

Vad saknar du i dag?
Välkommen att kontakta oss och berätta vilka behov du
har, så lovar vi att göra allt för att du ska få de tjänster
och den service du behöver.
Handelsbanken Kärrtorp | Lågskärsvägen 14
Telefon 08-556 689 90 | handelsbanken.se/karrtorp

Markarbeten och
trädgårdsanläggningar

Vi hjälper er med:
•
•
•
•
•
•
•

Finplanering
Trädgårdsanläggning
Sten- och plattsättning, i alla varianter och mönster
Betongarbeten
Grundisolering
Anläggning av lekplatser
Rörläggning- och dräneringssystem

Välkomna till HLL Hyreslandslaget!
Maskinuthyrning i landslagsklass

Från mindre handmaskiner till anläggningsmaskiner, bodar och vagnar.
Välkomna in och testa oss!

Stolt leverantör till GW Asfalt.

Akalla-Roslagstull-Uppsala-Västberga
08-449 22 40 • www.hllab.se

Violvägen 6 • 640 43 Ärla (utanför Eskilstuna)
Tel 016-705 90 • info@lota.se
www.lota.se

Asfalt
Vi utför asfaltentreprenader, till exempel villainfarter, parkeringar och garage, gång- och cykelbanor, skaftvägar och
privata vägar, även återställning efter exempelvis rörläggningar. Fräsarbeten ingår också i vårt utbud av tjänster.
Oftast använder vi oss av svart eller rödbrun beläggning och när höga krav ställs på ytor som ska tåla oljor och större
belastningar, till exempel i ett kallgarage, använder vi så kallad densitbeläggning som ger ett mycket hårdare slitskikt.

Egen plåtverkstad
I vår plåtverkstad tillverkar vi bland annat sockel-, tak- och fönsterplåtar i lackerad, rostfri, zink eller kopparplåt av högsta kvalitet. Tack vare egen tillverkning och egna montörer slipper vi vara beroende av andra leverantörer i våra projekt.

Alla typer av
asfaltbeläggningar

stegra.se

Högtrycksspolning • Slamsugning
Rörinspektion • Jour
08-82 19 07 • www.solnahogtryck.se

Certifierad
ISO 9001
ISO 14001

Vi har löst
Stockholmarnas
byggproblem
sedan 1903

Nacka. Mån–fre 06.00–19.00, lör–sön 09.00–17.00. Sickla Allé 2– 4. Tel 08-723 47 00.
Knivsta. Mån–fre 06.30–18.00, lör 09.00–15.00. Hyvelgatan 1. Tel 018-34 28 25. www.fredells.com

Drivhjulsvägen 11 | 126 30 Hägersten | Tel: 08-709 78 30

Sydskiffer AB är ett byggföretag som renoverar och restaurerar kulturhistoriska byggnader samt kyrkor. Vi är
specialister på skiffer i alla dess former, från takskiffer till väggskiffer och golvskiffer. En stor del av Sydskiffers
verksamhet består även av helhetsåtaganden inom bygg och renovering av såväl kulturbyggnader som kyrkor. Vi
har specialkunskaper på att renovera k-märkta fastigheter. Vi har sedan starten 1985 skapat oss en gedigen och
stor erfarenhet av att bevara och återskapa anrika byggnaders ursprungliga utseende och konstruktion. Vi jobbar i
synnerhet i södra Sverige men åtar oss uppdrag i hela landet.
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GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB
Lillängsvägen 24, 136 72 Vendelsö
Telefon: 08-447 31 30
info@gwasfalt.se
www.gwasfalt.se

• Concept: JS Media Tools A/S • 6279 • www.jssverige.se

GAFS

• Concept: JS Media Tools A/S • xxxxx • www.jssverige.se

www.sydskiffer.se

