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Våra
helhetslösningar
bygger på
dina drömmar
Palma Totalentreprenad är ett företag som utför både stora och små uppdrag inom bygg och måleri. Vi sätter hög kvalitet
och god service i första rummet, och tack vare en nära dialog med våra kunder kan vi leverera ett slutresultat som alla är
nöjda med.
Det var 2011 som Palma startade som en liten bygg- och målerifirma med tydligt kvalitetsfokus. Men efterfrågan var stor
och på bara några år har verksamheten vuxit på grund av en stark utveckling och en stadigt växande kundkrets. Hos oss
arbetar personer med olika hantverkskompetenser, bland annat målare, snickare, elektriker, plattsättare och rörmockare.
På Palma lägger vi stor vikt vid att alla våra kunder ska känna sig nöjda och trygga med att anlita oss.

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

Webb-ikon

Snap-video

3

Vi ger alltid ett fast pris från
början och sätter tillsammans
med kunden en tidsplan – som
vi sedan är mycket noggranna
med att förhålla oss till. För
oss är det självklart att ställa
upp i alla lägen!
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Gedigen service
och ett brett
hantverkskunnande
På Palma vill vi alltid kunna säga ja till våra kunder, oavsett om det handlar om en mindre badrumsrenovering
eller om att riva ut och bygga ett helt nytt kök. Vi utför främst totalentreprenader, där vi är kundens enda
kontakt och ansvarar för arbetet från början till slut.
Vi är väl medvetna om att tiden är lika dyrbar för våra kunder som för oss, och därför lägger vi stor
vikt vid att planera arbetet väl i samråd med kunden. Alla medarbetare på Palma är skickliga
yrkeshantverkare och vår absolut viktigaste resurs. Med hög servicekänsla och gedigen
kompetens hos samtliga vill vi att våra kunder ska känna sig trygga, väl omhändertagna
och nöjda med såväl byggprocess som slutresultat.
På Palma har vi ett bra samarbete med arkitekter och inredare som kan bidra
med idéer om hur vi kan skapa ditt drömhem.

Samarbete och dialog
med såväl kund som
samarbetspartner hjälper oss att nå vårt mål:
att förverkliga dina
drömmar.
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Vi utför
Golvslipning • Golvläggning • Trappslipning
www.stockholmgolvslipning.nu
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Nepas kök
med funktion och
estetik i fokus
Nepas är expert på kök och köksinredning av norsk design. I vårt showroom på Frejgatan hjälper vi dig att hitta ditt
drömkök. Vi ser inga begränsningar utan tar fram en skräddarsydd lösning precis som du vill ha det.
Om du köper ditt kök hos Nepas kan du välja bland olika inredningar och stilar, för att sedan välja det du tycker passar i ditt hem. Vi erbjuder måttanpassade stommar och samarbetar med Palma som, om du önskar, monterar och
bygger ditt kök på plats. Antingen väljer du ur vårt standardsortiment, bra kök med
bra kvalitet till ett bra pris, eller så kan du välja bland mer exklusiva alternativ vad
gäller material och utformning.
I vårt showroom möts du av kunnig och intresserad personal som tar sig tid att
guida dig bland produkterna och våra utställningar.
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Om du funderar
på ett nytt kök,
tveka inte. Besök vårt
showroom redan idag!
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Låt oss bygga
ditt badrum!
En badrumsrenovering är en dyr investering och förenad med många frågor. Därför är det viktigt att den utförs av en
behörig och seriös hantverkare som tar dina önskemål på allvar. Genom att anlita Palma Totalentreprenad slipper du oroa
dig. I nära dialog med dig tar vi hand om hela renoveringen.
Vi erbjuder badrumsinredning av olika modeller och fabrikat. I vårt showroom på Frejgatan kan du ta del av en del
av de badrum vi installerar. Våra kunniga rådgivare, arkitekter och inredare hjälper dig att välja klinker, diskutera
färgval och planlösning. Självklart gör vi kostnadsfria hembesök för att ytterligare samla på oss all nödvändig information så att vi kan ge dig ett fullständig prisförslag på renoveringen.
Palma Totalentreprenad AB är behörig för våtrum och vi använder oss av auktoriserade VVS- och
elföretag. Vi är dessutom medlemmar i Plattsättningsentreprenörers Riksförening (PER). Därför
kan du vara trygg med att renoveringen utförs på rätt sätt och med garantier.
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i samarbete med

Tangentvägen 2, Kungens Kurva
Vi finns i samma hus som ICA Kvantum
08-29 35 51 • kundservice@kakelgallerian.se
Öppet: mån-fre 10-19 • lör 11-17 • sön 11-16

www.kakelgallerian.se
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Totalrenovering
med helhetsansvar
Palma Totalentreprenad AB är en personlig byggpartner som erbjuder ett brett utbud av tjänster där våra gedigna
hantverkskunskaper kommer väl till pass. Vi tar hand om helheten, så att du slipper ha kontakt med olika företag.
När du anlitar oss är vi din enda kontakt från början till slut!
Vi utför omfattande renoveringsarbeten i hus och lägenheter där ytskikt, badrum, kök och till och med planlösning
görs om från grunden. Med egna, skickliga hantverkare lägger vi golv, tapetserar, byter kök och målar om. Vi gör
också snickeriarbeten, allt från stilfullt platsbyggda bokhyllor till praktiska förvaringslösningar.

www.lip.dk

Kompletta system för tätning och
plattsättning i våtutrymmen

Din leverantör av fix, fog, tätskikt, våtrumsskivor med mera.
LIP Sverige AB • 08-25 00 70 • infosverige@lip.dk
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Kontakta oss om du går i
renoveringstankar. Vi gör
kostnadsfria kundbesök
där konsultation ingår och
lämnar sedan en komplett
offert på hela jobbet.

Frejgatan 20
113 49 Stockholm
08-29 29 12
info@palmatotal.se
www.palmabygg.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 15589 • www.jssverige.se
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