Välkommen till en
lokal specialist

Mur & Puts Specialisten i Skåne AB
startades 2009 av Johan Nordqvist och Björn
Torstensson. Företaget har sedan starten
haft en positiv utveckling och växt i takt med
uppdragen. Idag är vi ett heltäckande företag
inom murning, putsning, plattsättning och
snickeri med projekt i Skåne, från Ystad till
Helsingborg.

Vi arbetar långsiktigt

I våra projekt har vi samordningsansvar
och är med hela vägen, från första samtalet
till att projektet är färdigt. På Mur & Puts
Specialisten finns en stor portion
personlighet, vilket innebär en nära
kontakt mellan oss och våra kunder.
Ett av målen i företaget är nöjda och
återkommande kunder. Detta vill vi uppnå
genom korta beslutsvägar, stort engagemang
och ett gediget kunnande. För oss betyder
det mycket att våra kunder känner ett
förtroende för oss.
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Vi tar ansvar
Vår verksamhet bygger på stor delaktighet
där alla medarbetare tar ansvar. Vi är inte
större än att vi kan ta tillvara på den
kompetens som finns bland vår personal.
På Mur & Puts Specialisten arbetar
yrkes-skickliga medarbetare som alla har
samma syn på kvalitet. Dessutom har vi ett
nätverk av samarbetspartners. Hos oss
kombinerar vi erfarenhet från dem som
arbetat länge hos oss med nytänkandet hos
lärlingar som kommer från yrkesskolorna. Det
bidrar till en dynamisk arbetsmiljö som våra
kunder tjänar på!
Vår personal genomgår utbildningar
kontinuerligt så att vi håller oss up-to-date
med de senaste byggmetoderna, material etc.
Det betyder att vi kan hålla en hög kvalitet i
våra projekt.

Ett komplett
företag
Våra gedigna hantverkskunskaper gör att vi
erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom våra
arbetsområden. Vi utför de flesta projekt, från
tillbyggnader till mellanstora projekt. Vår
specialitet är fasadarbeten, men vi kan lika
gärna bygga en komplett villa och byta tak
som kakla om ett badrum eller ett kök.
Vi arbetar som både totalentreprenör och
underentreprenör. Oavsett entreprenadform
eller storlek på projektet utför vi alltid
uppdraget med helhetsansvar och ett stort
engagemang. Vi har en nära dialog med
kunden, som sköts av både arbetsledare och
av våra hantverkare ute på byggarbetsplatsen.
Vi är också noga med att ha ordning och reda
på arbetsplatsen.

Fasader

Vi arbetar med beprövade system och är
utbildade i STO. När vi renoverade fasaden
på en villa på Krageholmsgatan i Malmö
använde vi enbart STO-produkter. Från en
slät gammal tegelfasad till ett nyputsat hus
med utsmyckningsdetaljer.

> Skräddarsydda fasadlösningar
> Unika designmöjligheter
> Råd och stöd genom hela processen
Omsorgsfullt byggande inom fasad, interiör,
betong och golv. Läs mer på www.sto.se

Bostadsprojekt

Vi är en komplett samarbetspartner i större
bostadsprojekt, där vi kan åta oss murning,
putsning, plattsättning, snickeri exteriört och
interiört.

Vi utför elarbete till både företag och privatkunder.
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Prästgården i Västra Ingelstad

Prästgården i Västra Ingelstad är ett exempel på projekt där
vi åtog oss helheten, och utförde allt från omputsning av
fasaden till trädäck och taktvätt.
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