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60 ÅR AV
ERFARENHET
OCH KOMPETENS
2019 startade vi, Fredrik Back och Joakim Matsson, Back Matsson-Gruppen AB. Men vi är
långt ifrån några rookies i branschen. Tillsammans har vi över 60 års erfarenhet av våra affärsområden, kunskap som vi nu samlat i ett bolag med huvudkontor i Falun. Att all denna
kompetens ryms under ett tak ser vi som en av våra främsta styrkor.
Vi levererar skräddarsydda eller nyckelfärdiga lösningar inom våra affärsområden; hallar
och ventilation. Back Matsson-Gruppens värdeord är bra service och produkter av högsta
kvalitet. Tillsammans med våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartners står vi
för tillförlitlighet och noggrannhet under hela processen. Vi gillar inte bara att bygga hallar,
utan också långvariga kundrelationer baserade på ett ömsesidigt förtroende.
Vi ser fram emot många spännande år och nya projekt!
/ Fredrik Back och Joakim Matsson, ägare, Back Matsson-Gruppen
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Hallar för alla behov
Back Matsson-Gruppen är en totalpartner inom hallar. Berätta för oss vad du vill ha för hall, så sköter vi resten. Vi är
med från ritningsstadiet till färdig hall, enklare och tryggare kan det inte bli. En annan fördel är att vi själva gjuter plattan,
ett moment vi tajmar med leveransen av stålstommen. Det gör att vi kan arbeta kostnadseffektivt och erbjuda korta
leveranstider, samtidigt som du som kund inte behöver blanda in fler aktörer.
Den vanligaste halltypen som vi levererar är stålhallar med väggar av sandwichelement. Här erbjuder vi både standardhallar och kundspecifika lösningar, där vi utgår från vilka behov och användningsområden som finns.  Vi levererar också
klassiska lagerhallar och plasthallar, till främst våra industrikunder.

Vi fixar ventilationen
Vilka ventilationslösningar som behövs i en hall beror helt på vilken verksamhet som ska bedrivas. Det här tar vi på Back
Matsson-Gruppen hand om, då ventilation är ett av våra affärsområden.
Vi ser till att hallen får ett bra inomhusklimat, som lever upp till alla lagar och myndighetskrav. Eftersom vi inte behöver
anlita någon underentreprenör för ventilationsarbetet kan vi också hålla nere totalkostnaderna för projektet.

Sveriges mest sålda industriport
Vi levererar och monterar över hela Sverige
•
•
•

7 års garanti
Testad för 1 miljon öppningscykler
Korta leveranstider och hög leveranssäkerhet

Made in
Sweden

www.prido.se

www.ramirent.se | 031-57 84 00
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Kontors- och industribyggnad,
Borlänge
Borlänge Luft, som tillverkar ventilationsutrustning, är en
kund som vi hjälpte med en speciallösning. Vi utförde
markarbeten samt levererade platta och en komplett stålhall. Det unika med projektet var också att vi gjöt in en räls
i hallen, för in- och utleveranser av bostadsmoduler. Hallen
har fyra delar; kontor, plåtslageri, lager och en del för ombyggnation av moduler. Hallen är 972 kvadratmeter.

Industri- och butikshallar, Falun
På Tallenområdet i Falun har vi levererat en butikslokal
samt två hallar för kontor och lager. Butikslokalen är
byggd i entresolplan, med kontor på övervåningen och
butik på nedervåningen. Vi levererade hallbyggnader
inklusive betongplatta, ventilation, el och entresollösningar.
Totalt byggde vi ca 2 400 kvadratmeter hallar.

Ridhall, Falun
Ett annat projekt vi genomfört är en isolerad ridhall med
måtten 22 x 66 meter. Vi levererade ventilation, belysning,
ridhussarg, ridhusbotten och ovanliggande fibersand, för
ett komplett ridhus. Hallen är gjord med en vacker fasad
klädd i faluröd Bergslagspanel som ger en kulturanpassad
färg och form.

Dags att
asfaltera?
Foto: Sten Jansin

NCC hjälper såväl företag som privatpersoner med
alla typer av asfalteringsarbeten.
Vi finns lokalt och förverkligar gärna dina idéer.
Välkommen att höra av dig för kostnadsförslag.
Markus Hedlund, 070-211 30 97
markus.hedlund@ncc.se

ncc.se/asfalt
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GODA
RELATIONER
ÄR VÄGEN
FRAMÅT
På Back Matsson-Gruppen tror vi på långsiktighet och att utvecklas i takt

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

med våra kunders behov. För oss handlar allt om att skapa förtroende, vilket
vi såklart gör genom att leverera produkter av riktigt hög kvalitet. Men vi tror
också att öppenhet, ärlighet, arbetsglädje och humor är viktigt för att uppnå
resultat. Alla som jobbar här är som en liten familj, där vi stöttar och hjälper

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

varandra i det dagliga arbetet. Vi hoppas och tror att du som kund märker
vårt starka engagemang!
Som företag har vi såklart stora förhoppningar på framtiden. Vi ser en hög po-

JÄMSTÄLLDHET

tential i våra produkter, som är bra isolerade och snåla i drift. Dessa egenskaper ligger helt i tiden och det är naturligt för oss att stå bakom utvecklingen
för en hållbar framtid.

Din personliga bygghandel. Vi hjälper dig med stort som smått.
Hos oss får du det lilla extra i form av service och kunskap.

XL-BYGG Siljan AB • Rättvik • Industrivägen 1 • 795 32 RÄTTVIK • Telefon: 0248-510 35
Mora • Kasvägen 3 • 792 33 MORA • Telefon: 0250-17930 • Öppettider: Vardagar 7-17, lördag 9-13
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A M B E R L I N E
PA R T N E R A B

Vi säljer fönster och entréer, fasader
och tak i Pvc/aluminium och glas.
Vår specialitet är PVC – fönster- och dörrlösningar som är energieffektiva
och underhållsfria. Vi har även komplett aluminiumsystem till våra tak-och
fasadlösningar. Allting vi säljer är måttanpassat, och alla projekt är unika.
Tänk hållbart och långsiktigt!

www.amberlinepartner.se

Back Matsson-Gruppen AB
Ingarvsvägen 9
791 77 Falun
Telefon, växel
023-105 10

info@backmatsson.se
Hemsida
www.backmatsson.se
Joakim Matsson
joakim.matsson@backmatsson.se
070-750 15 33
Fredrik Back
fredrik.back@backmatsson.se
070-618 19 53

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 19664 • www.jssverige.se
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