VI SÄKERSTÄLLER EN
TRYGG BYGGPROCESS
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ERFARENHET ATT
LUTA SIG MOT
Förändring är förbättring för oss på GES Entreprenad. Vi har lång
erfarenhet och hög kunskap när det kommer till att optimera de
miljöer som redan existerar.
Vi arbetar framförallt med andra företag
och har flera stora återkommande kunder.
Med brett spridda referenser från flera
olika branscher har vi en bred kompetens
som vi gärna nyttjar oavsett kund eller
projekt. Exempelvis låter vi det kliniska
arbetssätt som är ett krav från de sjukhus
vi jobbar med även följa med till projekt
hos bostadsrättsföreningarna, och de
säkerhetsregler som vi varje dag följer på
Arlanda flygplats blir integrerade även med
arbeten för Skanska.
Vi jobbar i en föränderlig bransch och vi
är ett föränderligt företag. Detta är något

vi har råd att vara, eftersom vi har så pass
lång erfarenhet att luta oss mot. Vi har de
traditionella arbetssätten väl inarbetade
och de rutiner som egentligen bara går att
lära sig med tiden. Därför är ny teknik för
oss både viktig och intressant, något vi mer
än gärna utforskar och använder. Modernt
material är bra av flera anledningar och ett
av dem är ur ett miljöperspektiv.
Vi jobbar aktivt med att alltid välja de
bästa alternativen för minsta möjliga
klimatpåverkan och vi sorterar vårt avfall
noggrant.

Allt inom måleri – utvändigt och invändigt!
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EN OPTIMAL BYGGPROCESS,
MED RÄTT KOMPETENS FÖR
VARJE UPPDRAG
Vi på GES Entreprenad ser hela Storstockholm
med omnejd som vår arbetsplats. Vi tar tillvara på det som
redan f inns och gör det bästa av det.
Det betyder till exempel att vi kan
optimera utrymmen som inte utnyttjas
hos bostadsrättsföreningar och bygga
attraktiva lägenheter. I detta ingår hela
arbetsprocessen, från projektering,
projektledning och ritning till bygg och
installation. Vi har långa samarbeten
med några av de mest erfarna företagen
i Stockholm.
Vi tar tryggt hand om hela projektet.
Med en kontaktperson från GES
Entreprenad som har full koll på
varje uppdrag minskar riskerna för
att potentiella problem kommer att
uppstå. Trygghet är för oss kärnan i vår
verksamhet. Det ska vara tryggt för dig

som kund att anlita oss. Vi är inte nöjda
förrän du är nöjd, och det är först då vi
ser projektet som avslutat. Nöjda kunder
är målet med allt vi gör.
Ett annat adjektiv som är synonymt
med GES Entreprenad är flexibelt.
Eftersom vi har byggt upp en gedigen
samarbetsbank har vi möjlighet att
snabbt vara på plats och lösa det som
helst skulle vara fixat igår. Detta så klart
utan att tumma på kvaliteten. Känn dig
trygg med att vi på ett flexibelt sätt inte
bara levererar ett färdigt resultat, utan
att det dessutom är av hög kvalitet och
väl utfört.

Montage och service på dörrautomatik och dörrstängare.
Projektering och installation av låssystem och passagesystem.
Arkitektservice lås, nödutrymning och tillgänglighetsanpassning.
Besöksadress: Andersvägen 2, 169 69 Solna
Postadress: Stralsundsvägen 6, 187 41 Täby
08-631 01 01 • info@alsasakerhet.se • www.alsasakerhet.se

VÅR STYRKA – VÅRA
MEDARBETARE
GES Entreprenad är ett personligt företag och det är i det
personliga som vi skapar trygghet.
På varje projekt finns minst en
arbetsledare från GES Entreprenad
som tillsammans med våra egna
snickare och underentreprenörer,
som vi har långa och trogna relationer
med, säkerställer hög kvalitet på varje
uppdrag. Vi toppar arbetslaget med den
särskilda kompetens som behövs för
varje enskilt projekt. Det är vår styrka.
Vi tar vara på den kompetens som
finns internt och utbildar löpande våra
medarbetare. Med motiverade och

engagerade snickare och arbetsledare
kommer man långt. Och det är tack
vare deras driv och ambition som GES
Entreprenad ser ut som det gör idag.
Vår erfarenhet är att med ett härligt
arbetslag som trivs ihop och lär sig
av och uppmuntrar varandra gör
medarbetarna ett bättre jobb, vilket i sin
tur säkerställer att du som kund också
blir nöjd.

VILKA MASKINER
BEHÖVER DU IDAG?
Hos oss får du hjälp med allt från maskiner
över dagen till den kompletta arbetsplatsen.
Vår erfarna personal står redo att hjälpa
dig hitta rätt maskin för just ditt bygge.
Välkommen till din lokala maskinuthyrare!
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VÅRA DEPÅER I STOR-STOCKHOLM:
• AKALLA

• NORRTÄLJE

• UPPSALA

• HÖGDALEN

• NYNÄSHAMN

• VÄSTBERGA

• KALLHÄLL

• SÖDERTÄLJE

• VÄRTAN

• LÄNNA

• TÄBY

Hitta till oss med vår app!
Ladda ner via App Store
eller Google Play
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Vi är mästare på glas.
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ÅTERKOMMANDE KUNDER
ÄR KVITTOT PÅ ETT VÄL
UTFÖRT ARBETE
GES Entreprenad jobbar uteslutande mot företag. Hur uppdragen
ser ut varierar dock, både i storlek och i branscher. Oavsett
uppdrag eller företag har vi nöjda kunder som målsättning.

Den imponerande lista med nöjda
referenser vi har bakom oss har följaktligen
lett till många återkommande kunder.
Vi är stolta över förtroendet som vi får i
möjligheten att antingen utveckla projektet
ytterligare eller att vara förstahandsvalet
vid ett nytt uppdrag.
Det som är särskilt uppskattat är vårt sätt
att ta vara på den erfarenhet vi får från
våra olika uppdrag och applicera den i
metoder till samtliga arbetsprocesser.

Sjukvården föredrar till exempel inte att
det är rent och snyggt – utan det är ett
krav. Hos bostadsrättsföreningar handlar
det om flexibilitet och planering för de
boende. Vid byggnation på flygplatser är
det tryggheten för resenären som står i
fokus. Övergripande för alla branscher är
kvaliteten, det ska vara rätt gjort direkt.
Ett oklanderligt resultat är summan från en
väl genomarbetad och planerad process.

TAKSKOTTNING

TAKLÄGGNING • FASADARBETEN
DB TAK & ENTREPRENAD
tar ner snö och is från tak på
ett säkert och korrekt sätt.
Vi har kunskap, erfarenhet, utrustning
samt verktyg för att genomföra vårt uppdrag på absolut bästa sätt.
Vi arbetar mot kontrakt med förvaltningsföretag, BRF m.m.

DB TAK &
ENTREPRENAD

Ursviksvägen 119, 174 46 Sundbyberg
Kontor: 08-663 72 72 • info@dbtak.se
www.dbtak.se

EN AVGÖRANDE
ARBETSPROCESS
Vi vet att en strukturerad arbetsprocess faktiskt
spelar en stor roll för hur slutresultatet blir.
Till detta hör att vi tror på delaktighet
och således erbjuder en helt transparent inblick för dig som kund. Vår
arbetsprocess är utformad efter dig, för
att du ska känna dig trygg från start till
mål.

Vi säkerställer att all dokumentation
finns, att rätt saker blir utförda och att
arbetsmiljöplaner följs. En strukturerad
och utarbetad arbetsprocess gör
steget till ett resultat som möter det du
förväntat dig lägre.
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EL CURES

EL CURES

WIDLUNDSGOLV.SE
www.r-i.se
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MYCKET ATT VINNA MED EN
NY TVÄTTSTUGA
Rena kläder är något många av oss tar för givet.
Men hur är det med själva tvättproceduren?

Vi på GES Entreprenad har renoverat
över 70 tvättstugor i Stockholm.
Anledningarna har varit många.
Bostadsrättsföreningen har velat

modernisera tvättstugan, optimera
energiförbrukningen eller i värsta fall –
det berömda luddet togs aldrig bort och
tvättmaskinen började brinna.
Det finns mycket att vinna för en
bostadsrättsförening med att uppdatera
tvättstugan med nya moderna
maskiner. Kontakta oss så hjälper vi
gärna till!

Electrolux Professional

Är det självklart att det finns de
maskiner och funktioner som behövs,
att det är rent och snyggt i tvättstugan
eller att det faktiskt inte är direkt farligt
att vistas i rummet? Av erfarenhet kan vi
faktiskt svara nej på den frågan.

Vi hjälper er
med tvättstugan
GL Tvättstugeservice hjälper er med
försäljning, installation och underhåll av
tvättstugeutrustning.
Vi är auktoriserade servicepartners för
Electrolux Professional och därför kan ni
alltid vara säkra på att få rätt service,
reservdelar och garantier genom oss.
Tel 08-646 90 27 / www.gltvatt.com

www.kapa.nu
Vi skapar kundanpassade inredningar
från ritning till färdig produkt

Mattläggarna
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TILLSAMMANS MOT EN
LJUS FRAMTID
Vi vill vara en stark partner både idag och imorgon.
För att leva upp till den målsättningen
menar vi att det är viktigt att blicka
framåt, och inte vara rädd för att faktiskt
hålla ett finger i luften och känna av åt
vilket håll marknaden och branschens
vindar bär. GES Entreprenad vill vara
med i utvecklingen och det har vi alltid
strävat efter. Kanske är det just därför
som vi faktiskt är en så pass stark aktör
på marknaden.

Med rätt kompetens, lång erfarenhet
och den rätta inställningen är vi mer
än redo för de spännande utvecklingar
morgondagen har att visa. Därför
garanterar vi att när du anlitar oss på
GES Entreprenad investerar du för
framtiden, oavsett vad det är för projekt
det rör sig om.

070-719 63 10
I samarbete med Beijer Hässelby
Tel: 0752-41 32 31

Augustendalsvägen 28,
131 52 Nacka Strand

Telefon:
08-25 94 00

Info@gesentreprenad.se
www.gesentreprenad.se
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VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

