FRISKA FASADER
FÖR HÅLLBARA
FASTIGHETER

DEN RÄTTA FASADEN
VILAR PÅ KVALITET
OCH KOMPETENS
Hög kompetens och rätt kvalitet är den viktigaste stommen i alla våra
fasadprojekt, därför är vi en av Öresundsregionens mest rekommenderade
fasadbyggare. Bara den som blivit tvingad att byta en dålig fasad vet till
fullo vad det innebär att inte ha fått rätt fasad direkt. Våra kunder kommer
aldrig tillbaka men de rekommenderar oss till grannar, kollegor och vänner.
Därför har vi på bara några år ökat från fem till ett tjugotal yrkesskickliga
medarbetare.
Öresunds Fasad & Kakel grundades i Helsingborg år 2010. Vi utför arbeten
i hela Öresundsregionen. Det händer faktiskt att regionen sträcker sig
ända upp till Mälardalen. För att alltid leverera rätt kvalitet lägger vi stor
vikt vid vårt ansvarstagande och vår yrkesskicklighet. Därför är utbildning
ett återkommande element i vardagen för våra murare och snickare.
Det knyter ihop oss som arbetslag och det skapar en stolthet och ett
engagemang som går utöver det mesta.
Mäter du kostnader i hållbarhet, kvalitet, inomhusklimat och kompetens
kommer du att se att vi är ditt mest kostnadseffektiva alternativ. Eftersom
vi dessutom har alla resurser som krävs i form av material, ställningar
och liftar så filar vi priserna ytterligare. De plåt- och måleriföretag vi
samarbetar med har samma höga kvalitetstänk och engagemang som
vi, här begås inga onödiga misstag, tidtabeller och avtal respekteras och
framför allt är vi alla professionella i varje steg.
Välkommen till Öresunds Fasad & Kakel!

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?
Det är fasader vi är specialister på, vi arbetar med både renovering,
ombyggnad och nyproduktion på uppdrag av bostadsrättsföreningar,
byggföretag och privatpersoner. Alla fasader är unika och har olika
behov och utmaningar som de behöver rustas för. Vår erfarenhet och
samlade kunskap hjälper oss att ge dig de allra bästa lösningarna, så
att din fasad håller hela husets livstid.
Det vi bygger allra oftast är ventilerade fasader vid olika typer av
försäkringsärenden. Många hus i Skåne har tyvärr problem med
för täta fasader som innesluter fukt och därigenom skadar både
material och människor. Vårt erfarna snickarlag utför även alla slags
snickeriarbeten som tillbyggnader, ombyggnader och nybyggnation.
VI HJÄLPER DIG MED:
• Fasadtegling
• Blockmurning
• Putsning, tjock- och tunnputsning
• Ventilerade fasadsystem
• Omfogning av fasad och skorsten
• Restaurering av frisar och gesims
• Balkongrenovering
• Takomläggning
• Fönster- och dörrbyten
• Snickeriarbeten
• Ny-, till-, ombyggnation

Fasad | Interiör
Betong | Golv

Står ni inför ett ställningstagande
uppåt väggarna
så har vi kunskapen & resurserna
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www.malmostallningsservice.se
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AUKTORISERAD
STÄLLNINGSENTREPRENÖR

Sto Scandinavia AB
Tel. 020-37 72 00, www.sto.se

KONTAKTA OSS GÄRNA SÅ PRATAR VI MER
OM DITT SPECIFIKA FASADARBETE!
Långebergavägen 134
256 69 Helsingborg
042-400 26 27
info@oresundsfasad.se
www.oresundsfasad.se

Volkswagen Transportbilar Helsingborg 2016

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 11157 • www.jssverige.se

Din Transportbilsleverantör!

VOLKSWAGEN TRANSPORTBILAR HELSINGBORG
Muskötgatan 1. 042-17 00 00. Vardagar 8.00-17.00. www.volkswagenhelsingborg.se

Transportbilar

