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Estetik möter funktion.
I över 30 år har vi utvecklat ventilerade fasadsystem. StoVentec finns applicerat
på mer än 13 miljoner m2 över världen. StoVentec är ett tvåstegstätat ventilerat
fasadsystem för renovering och nybyggnation. Det är enkelt att kombinera olika
fasadmaterial: puts i olika strukturer och kulörer, tunt tegel, glas, glasmosaik m.m.
StoVentec monteras enkelt även på ojämna fasadytor. Läs mer på www.sto.se

Omsorgsfullt byggande.

Vår framgångsresa
har bara börjat!
Öresunds Fasad & Kakel AB grundades 2010. Efter mer än tio år som Öresunds ledande
fasadbyggare står vi idag starkare än någonsin. I företaget har vi byggt upp gedigen kunskap, bred
erfarenhet och tydligt ledarskap. Vi vet vad vi vill och vi är stolta över det gör, därför ser vår
framtid mycket ljus ut.
Arbetsglädje, yrkesskicklighet och engagemang är ledord för oss. Det är vår väg till att alltid
leverera ett slutresultat av högsta kvalitet. Vi lägger också stor vikt vid att ta ansvar för ett projekt,
där vi hjälper våra kunder att hitta de bästa och kostnadseffektivaste lösningarna.
Våra medarbetares höga kompetens gör att du som kund alltid kan känna dig trygg. Vi har väl
utarbetade rutiner, samtidigt som vi drivs av att hela tiden utvecklas. Genom att ständigt våga
tänka i nya banor kan vi möta våra kunders krav och förväntningar.
Välkommen till Öresunds Fasad & Kakel!

Din målarfirma i Helsingborg!
Din målarfirma i Helsingborg!

Vi på Helsing Måleri AB har lång och bred erfarenhet av måleri. Vi målar, renoverar och
tapetserar vare sig du är företag eller privatperson. Vi är anpassningsbara! Det kan vara
Vi på Helsing Måleri AB har lång och bred erfarenhet av måleri.
ett målerijobb som utförs av en man på en dag eller ett jobb som utförs över flera år och
Vi målar, renoverar och tapetserar vare sig du är företag eller privatperson.
kräver att man sätter samman ett målar-team, vi finns där för att göra ditt jobb lite enklare
till ett förmånligt pris.
Bogesundsgatan 12, 256 55 helsingborg ||0705
0705--94
9453
5355
55||filip@helsingmaleri.se
filip@helsingmaleri.se||www.helsingmaleri.se
www.helsingmaleri.se

HELSING
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Vi monterar byggnadsställningar
men det vi levererar är säkerhet.
Besök sydstallningar.se och jämför oss med andra
leverantörer med hjälp av vårt ”jämförelseprotokoll”.

Mycket mer än
en fasadspecialist!
Det är fasader vi är experter på. Vi arbetar med både renovering, ombyggnad och nyproduktion
på uppdrag av bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och byggföretag. Alla fasader är unika och
har olika behov och utmaningar som de behöver rustas för. Öresunds Fasad & Kakel är också en
ofta anlitad aktör när det gäller försäkringsärenden. Många hus i Skåne har tyvärr problem med för
täta fasader som innesluter fukt och som därigenom skadar både material och människor.
Samtidigt har vi även andra kompetenser inom företaget, som gör att vi kan ta oss an fler typer
av projekt. Bland våra medarbetare finns duktiga murare, putsare och snickare, vilket innebär att vi
kan utföra allt från betonglagning till takarbeten och montering av fönster.

När dina idéer möter vår
kunskap är allt möjligt.
Besök e� av våra
showroom.
Mer inspira�on hi�ar
du på interni.se
Följ oss på instagram
@internikakelstudio
BUTIKER

| KANONGATAN 13 HELSINGBORG 042-400 44 88 | JÄGERSROVÄGEN 211 MALMÖ 040-63 03 700
042 400 44 88 | JÄGERSROVÄGEN 211 MALMÖ 040 63 03 700
| RYDBERGSGATAN 40 VÄXSJÖ 0470-22 919 | STJÄRNFALLSVÄGEN 1 HÄSSLEHOLM 0451–640 40

BUTIKER | JUELSGATAN 5 HELSINGBORG

| GUSTAV RYDBERG 10 VÄXJÖ

0470 22 919

En fasadexpert med
bred kompetens
Vi går in i varje projekt med passion, engagemang och yrkesstolthet. Vi gör det där lilla extra, som
betyder så mycket för slutprodukten.
VI HJÄLPER DIG MED:
• Fasadtegling
• Blockmurning
• Putsning, tjock- och tunnputsning
• Ventilerade fasadsystem
• Omfogning av fasad

• Restaurering av frisar och gesims
• Balkongrenovering
• Till- och ombyggnation
• Totalentreprenad och nyproduktion
• Kakel- och klinkerarbete

www.kihlgrens.nu

PLÅTSLAGERI SOM UTFÖR ALLA
ARBETEN INOM BRANSCHEN
Vi utför plåtslageriarbeten i stålplåt, koppar, rostfritt och zink samt erbjuder projektering, konsultation med mera. Kontakta oss för mer information!

Gevärsgatan 22, 254 66 Helsingborg | 073-6262525 | kihlgrens-byggplat@telia.com

BRF MARIATORGET
Totalentreprenad som innefattade
omfogning, putsning och målning av fasad
samt fönsterbyte och takomläggning.

PERNILLE 1
Fasadmurning utfört på uppdrag av Serneke
i Helsingborgs nyaste område Oceanhamnen
där alla hus har unika utseende.

OPHELIAS BRYGGA
Fasadmurning av nybyggnation med
olikfärgade tegel. Alla huskroppar har olika
tegel. Beställare Serneke.

HAMLET 1
Fasadmurning nybyggnation i Oceanhamnen.
Hela balkongens front och undersida är
teglade vilket är väldigt unikt.
Beställare Serneke.

Sveriges populäraste skåpbil.

Caddy Cargo

Ett riktigt hantverk
Oavsett om du jobbar inom hantverk eller bygg förtjänar du ett riktigt bra hantverk. När vi konstruerade
nya Caddy Cargo tummade vi inte ett tum på kvaliteten. Med toppmoderna assistanssystem, innovativ
infotainment och ergonomiska säten är Caddy Cargo
den perfekta partnern när det gäller bekvämlighet
och professionalism i ditt dagliga arbete.
Välkommen in så berättar vi mer.
Caddy Cargo TDI 75 bränsleförbrukning 4,9 l/100 km, CO2-utsläpp 128 – 129 g/km. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Vi reserverar oss för ev. felskrivningar.

Team
Transportbilar

Volkswagen Helsingborg
Muskötgatan 1. Tel. 042-17 00 00. Mån-fre 08.00-17.00. www.volkswagenhelsingborg.se

Våra begagnade bilar hittar
du numera på wayke.se

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

LEDIGT UTRYMME!
Den här platsen kan bli din
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Helsingborgs trevligaste
maskinuthyrning.
Pinnmogatan 2, 042-40 59 000
Driftsäkra hyreslösningar.
Bygg-/anläggningsmaskiner.
Kompletta byggetableringar.
wangeskog.se

Hållbarhet inom
allt vi gör
Att arbeta med fasader innebär att vi alltid har fokus på hållbarhet. Vår slogan, ”Friska fasader för
hållbara fastigheter”, säger egentligen det mesta. En fasad i gott skick är en förutsättning för att
hela huset ska må bra. Innovativa fasadlösningar kan även sänka energiförbrukningen, vilket gör
både miljön och plånboken till vinnare! För Öresunds Fasad & Kakel är det därför självklart att stå
bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling.
För oss handlar hållbarhet också om att ta hand om våra medarbetare på bästa sätt. Idag är
vi ett skönt gäng, som trivs ihop och jobbar mot gemensamma mål. Vi ser fram emot många
framgångsrika år tillsammans.
Medlem i Byggföretagen
– en tillgång för oss själva och en trygghet för dig som kund.

MODERNT BYGGVARUHUS
FÖR PROFFS
Hos oss finner du allt det du behöver i ditt arbete.
Nu satsar vi även på mur och puts och startar en
avdelning för detta. Välkommen till Fasad & Betong!

BEIJER HELSINGBORG • GARNISONSGATAN 7 • 075-241 3821
MÅN-FRE 6:30-17 LÖR 9-13 • BEIJERBYGG.SE

• 20794 • www.jssverige.se

KONTAKTA OSS GÄRNA SÅ PRATAR VI MER
OM DITT SPECIFIKA FASADARBETE!
Långebergavägen 134, 256 69 Helsingborg, 042-400 26 27
info@oresundsfasad.se
www.oresundsfasad.se

