Med erfarenhet och engagemang i 30 år

Veckholms Plåt
– det bästa valet!

PÅ VECKHOLMS PLÅT HAR VI TAGIT FASTA PÅ ATT SKAPA ETT TEAM AV KOMPETENTA MEDARBETARE SOM MOTSVARAR VÅRA KUNDERS FÖRVÄNTNINGAR. VI VET VILKA KRAV SOM STÄLLS PÅ VÅRA TJÄNSTER OCH VÅRT HANTVERK,
OCH VÅR LEDSTJÄRNA ÄR ATT ALLTID LEVERERA OPTIMAL KVALITET FÖRENAT MED OPTIMAL SERVICE. MEN DET
RÄCKER INTE MED FINA ORD. PÅ VECKHOLMS PLÅT HANDLAR VARJE DAG OM ATT OMSÄTTA VÅRA LEDORD I PRAKTISK HANDLING. DET GÖR VI GENOM:
ANSVAR. Det handlar om allt från att hålla tider, rätta till eventuella fel som kan uppstå och öppet redovisa kostnader för kunden. Det handlar om förtroende, och om respekt för kundens behov och ekonomi.
ENGAGEMANG. Vi bryr oss om helheten, om att varje steg i processen ska vara genomtänkt och hålla hög kvalitet. Vi månar
om hantverket och yrkesstoltheten, om att varje enskild medarbetare ska känna sig delaktig och viktig. Då blir slutresultatet
också betydligt bättre.
LÅNGSIKTIGHET. Med ansvar och engagemang kommer långsiktigheten nästan på köpet. Vi vill att våra kunder ska känna sig
både väl omhändertagna och nöjda med såväl utförande som med relationen till oss, och nöjda kunder innebär ofta kunder som
återkommer – år efter år.

Tre decennier av
genuint hantverk

Mycket hinner hända i en bransch under tre decennier – och lika mycket hinner ett företag utvecklas. Veckholms Plåt AB har en
30 år lång historia i bagaget, en historia som gjort oss till vad vi är idag: en plåtslagare med stor samlad erfarenhet, engagerad
personal och med främsta fokus att ta oss an våra kunder på bästa sätt.
Allt började redan 1987, då Jim, Mats och Krister som var tre unga plåtslagare hyrde in sig i en lada i Veckholm utanför Enköping. De hade ett par plåtmaskiner och körde mest på kvällarna, men jobben rasade in och verksamheten var tvungen att
utökas med fler anställda. Så småningom flyttade Veckholms Plåt av praktiska och geografiska skäl in till Stora Essingen, och
sedan vidare till Surbrunnsgatan och sedan Skarpnäck där vi än idag har vår verkstad.
Redan i den gamla ladan i Enköping låg stort fokus på ett personligt engagemang och bemötande gentemot kunderna. Det är
en anda och mentalitet som har följt med oss i företaget sedan starten, och en av våra absolut viktigaste egenskaper vid sidan
av ett gediget hantverkskunnande. Vi sätter kunden i fokus och tycker att det är roligt att ta fram en lösning som alla kan känna
sig nöjda med.
Varmt välkommen till oss på Veckholms Plåt!

Stor samlad
kompetens

På Veckholms Plåt arbetar vi och våra skickliga plåtslagare dagligen med allt från mindre renoveringar och inlagningar till omläggning och nyproduktion. Vi strävar verkligen efter att vara det bästa valet, det första valet, och att varje dag ställa oss frågan
vad det är som gör att kunden väljer ett visst plåtslageri framför ett annat. Handlar det om yrkeskunskapen? Om samarbetsförmågan medarbetarna emellan? Är det servicegraden eller pålitligheten?
För oss är svaret enkelt: Det handlar om en kombination, såklart!
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Med erfarenhet
– vidare in i framtiden

Vi är stolta över att ha funnits i 30 år, och över allt vi har levererat under den tiden. Det har också varit en spännande tid för oss,
vi har följt branschen och utvecklats med den. Men vi nöjer oss inte där, utan ser med spänning fram emot minst lika lång tid
till som ett plåtslageri med många nöjda kunder, både nya och gamla.
Å ena sidan vill vi ju bevara det vi har idag, att det engagemang och den kvalitet vi alltid eftersträvar ska fortsätta att vara en
viktig del av vår verksamhet. Vi vill bli ännu bättre på det vi redan gör, och samtidigt välkomna en ny generation plåtslagare och
den nya teknik i from av redskap, material och kunskap som växer fram. På Veckholms Plåt tror vi att engagemang och erfarenhet i kombination med nyfikenhet och nytänkande är det som ska ta oss in i framtiden och generera ännu fler nöjda kunder och
roliga projekt!
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Vi har varit en uppskattad samarbetspartner till
Veckholms Plåt och Entreprenad under många år!
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