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INNOVATIVA
BYGGNATIONER

H15 – EN TRYGG OCH EFFEKTIV
PARTNER
På H15 Moduler AB tillverkar och bygger vi väggar, moduler och mellanbjälklag
med låga U-värden. Det kan vi tack vare vårt innovativa och miljövänliga byggsystem Green Panel.
H15 Moduler grundades 2015 och med basen i Helsingborg arbetar vi över hela
Skåne. Ända sedan starten har vi byggt långsiktiga relationer med många av
våra kunder, främst större byggföretag, och det är precis så vi vill jobba. Vi gillar
nära samarbeten, där vi med hög kompetens och flexibilitet kan erbjuda helhetslösningar för den som vill bygga med kvalitet, till ett marknadsmässigt bra
pris.
Att anlita H15 Moduler är också tryggt. Vi har entreprenadförsäkring, är ID06-anslutna och är medlem i Byggföretagen, en garanti för att vi följer de lagar och
regler som gäller för vår bransch.

JUHLIN & PARTNERS ÄR
EXPERTER PÅ ATT FÖRHANDLA.
Vårt mål är att du eller ditt företag ska uppnå bästa möjliga resultat i varje förhandling. Vi biträder både privatpersoner
och företag vid alla typer av förhandlingar, rättegångar, skiljeförfaranden och medlingar.
Vi erbjuder specialistkompetens inom bland annat arbetsrätt, avtalsrätt och allmän företagsjuridik. Du eller ditt företag har
tillgång till byråns samlade kompetens som i förening med hårt arbete och goda förberedelser ger bästa möjliga resultat.

Nå oss via www.juhlinpartners.se eller på 042 24 32 40. Välkomna!

ETT HELTÄCKANDE
TJÄNSTEUTBUD
Hög kvalitet, yrkesstolthet och ett brinnande engagemang är utmärkande för
våra tjänster.

PREFAB
I vår moderna fabrik, med goda lagermöjligheter, tillverkar vi prefabricerade
utfackningsväggar, innerväggar, mellanbjälklag och grund med SIP-panel. Med
produkterna bygger vi skräddarsydda moduler, till bostäder, offentliga toaletter
och mycket annat. Den smarta och enkla konstruktionen gör att vi kan bygga
en modul på fyra dagar och självklart samordnar vi leveranserna av prefab-väggarna med övriga leveranser.

SNICKERIER
Vi utför allt inom grovsnickeri.

ELENTREPRENADER
I samarbete med Midroc Electro har vi resurser att ta oss an stora elentreprenader. Postnord, Landskrona lasarett och nöjeslandet Exploria är några av kunderna.

RIVNING
På H15 Moduler hyr vi ut duktig personal till företag som behöver hjälp med
rivning, slipning och håltagning.

MARKSKRUV
Att bygga med markskruv ersätter betongplinten till trädäck, altaner, staket,
bryggor med mera. Markskruv är ett kostnads- och tidseffektivt alternativ, som
också tål en tung belastning (1,2 ton).

ALUMINIUMPERGOLA MED ÖPPNINGSBART TAK
En aluminiumpergola med öppningsbart tak ger ett öppet flexibelt grönt rum,
nära naturen men i skydd för dess påfrestningar. En riktig lyxprodukt!

Personalen är företagets viktigaste
resurs - vi skapar framgång med en
välmående & motiverad personal.
Vi är ett sammansvetsat team bestående av duktiga
plåtslagare samt företagsägarna, Anna och Ulf. Våra kunder är
återkommande kunder, alltifrån mindre byggföretag, större
byggentreprenören, bostadsrättsföreningar, glasmästare &
privatkunder. Inga projekt är för stora, eller för små!
Vi har en modern verkstad & tillverkar all plåt vi monterar, allt
ifrån stora bandtäckningar till små fönsterbleck. Företaget har
ett brett kontaktnät och goda samarbetspartner.

jönssons plåtslageri

jonssonsplat

Karbingatan 16, 254 67 Helsingborg
042-22 80 28 / 0707-48 09 01
ulf@jonssonhbg.se
www.jonssonsplatslageri.se

ETT AKTIVT
HÅLLBARHETSARBETE
Alla behöver vi dra vårt strå till stacken för en hållbar framtid. På H15 Moduler
jobbar vi efter de mål som branschen satt upp, till exempel när det gäller minskade utsläpp och transporter, elektrifiering av fordon och energieffektiva byggnader. Just energieffektivitet är något som vårt hjärta klappar lite extra hårt för,
i och med vårt byggsystem Green Panel. Det är en produkt som klarar av både
dagens och framtidens energikrav!
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Vår målsättning
är att våra
installationer bidrar
till en minskad energiförbrukning i våra
hem och i
vårt samhälle.

Behöver du en elektriker?
Våra elektriker och tekniker installerar el, larm, solceller
och fiber när du renoverar, bygger om eller behöver
hjälp med något.
Kontakta:
Lars Angelhammar
070-561 23 76
lars.angelhammar@midroc.se

Just nu utvecklar
vi vår verksamhet i
Kristianstad,
Helsingborg och
Malmö.

midrocelectro.se
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