HJÄLMSHÖGENS
SVETS & REP
DIN ARMERINGSEXPERT

HJÄLMSHÖGENS SVETS & REP
– ETT FAMILJEFÖRETAG ATT LITA PÅ
Mitt i den västgötska myllan, i det lilla samhället Åsarp, grundade Lennart Bengtsson 1996 Hjälmshögens Svets & Rep.
Inledningsvis drev Lennart verksamheten som ett enmansföretag, där andra företag hyrde in honom för att få ta del av den
svets- och reparationsexpertis Lennart besatt. Successivt började Lennart anställa fler yrkesstolta hantverkare och idag är
Hjälmshögens Svets & Rep ett cirka tjugo man starkt företag med tre produktionshallar som arbetar gentemot småföretagare såväl som mot större byggföretag.
Att Hjälmshögen är ett familjeföretag som värnar om vår lokala förankring och kvalitet i allt vi företar oss går inte att ta miste
på. I sommaren 2018 gick Lennart Bengtssons fyra söner in som delägare, och på den administrativa sidan jobbar Lennarts
barnbarn. Det är genom fokus på familjevärden vi har kunnat jobba målmedvetet mot att fortsätta växa, så att du i slutändan
ska kunna lita på att vi alltid levererar det vi lovar.

VI LYSSNAR OCH LEVERERAR
Vårt signum är att vi snabbt, effektivt och till låga priser producerar och levererar det du vill ha, helt efter dina önskemål.
Genom våra kranbilar har vi även möjlighet till avlastning direkt utanför dina terminaler.
Vi är anpassningsbara och måna om att hålla hög service. Därför kan vi ha så pass korta leveranstider som inom 24 timmar.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier och direktåtkomst till webben via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi

Webb-ikon

PÅ PRODUKTIONEN
I våra produktionshallar producerar vi armeringsbyglar och färdigsvetsade armeringsenheter såsom kantbalkar. Vi klipper
och bockar armeringsnät efter dina önskemål. Vi distribuerar även armeringsnät, armeringsjärn och plastdistanser i alla
möjliga storlekar och dimensioner. Detta varierar beroende på vilken funktion som produkten ska fylla.

FÄRDIGSVETSAD ARMERING
Grundbalkar • Väggar • Trappor • Hissgropar • Balkonger • Pelare

ÖVRIG ARMERING
Klipper och bockar byglar efter dina önskemål

ARMERINGSNÄT/MATTOR
Hela • Klippta • Bockade

TRANSPORTER
Vid önskemål levererar vi direkt till dig och vi har även möjlighet till avlastning med kranbil

VI FÖRÄDLAR,
TRANSPORTERAR
OCH KONSTRUERAR
ERT STÅL

VI SKRÄDDARSYR ERT STÅL
– FRÅN BÖRJAN TILL SLUT
Stålet är ett viktigt affärsområde för oss. På Hjälmshögens Svets & Rep beställer vi in materialet
från svenska leverantörer som vi samarbetar med. Vi är certifierade enligt 1090-1 samt 1090-2
och har licensierade svetsare.
På plats i våra produktionshallar har vi kapacitet att skräddarsy stålet innan vidareleverans genom kapning, svetsning och borrning. Även ingjutningsgods kan tillverkas efter kundens behov.
Utöver detta har vi möjlighet för galvanisering samt målning 20-40 my.
Efter transport kan vi till sist montera och svetsa stålbalkarna på plats efter önskemål. Vi är helt
enkelt med er längs hela vägen.

Planera huset från grunden.
Det är viktigt att man tänker till när man bygger hus. Inte minst på vilken grund
man skall ha. Vi på Grundmäklarna tillverkar husgrunder i alla former, storlekar
och efter dina önskemål, efter konstens alla regler.
Läs mer på vår hemsida, www.grundmaklarna.se
eller ring oss på 0520-137 01 redan idag.

Grundmäklarna – alltid steget före.
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Vi formar, armerar och
gjuter i hela Sverige.
070-6680240 • www.dtbetong.se
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Besök gärna vår hemsida för mer information om oss!

