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Kontakta oss
Landskronavägen 5
252 32 Helsingborg

info@tectabygg.se

www.tectabygg.se

KOMPONENTER

Certifierad Svetsning | Konstruktion | Smide | Industriservice

Elmotorer
Industriväxlar
Pumpar
Kompressorer
Frekvensomriktare
Lager
Transmissioner
Tätningar
Vacuum
Gas & Gasol

TJÄNSTER

MEKANO.SE

Servicetekniker
Maskintekniker
Industrielektriker
Pumpservice
Vibrationsmätningar
Riskbedömningar
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Vi kan konsten
att bygga
Tecta Bygg & Projektledning är ett företag med många
års erfarenhet i branschen. Med säte i Helsingborg har vi
västra Skåne som arbetsområde.
Vi utför alla typer av projekt, från fasad- och
takrenoveringar till att bygga logistikbyggnader. Genom
att arbeta nära våra kunder och göra det där lilla extra
för våra beställare, med fokus på kostnadseffektiva
lösningar, har vi byggt upp en nöjd kundbas som förlitar
sig på vår professionalitet, kompetens och service.
Våra kunder och deras önskemål är det viktigaste för oss
och därför gör vi alltid det bästa för att möta kundens
förväntningar på projektet. Vi har många återkommande
kunder som vi arbetar tätt ihop med från första tanken,
till uppföljning och slutbesiktigat färdigställande. Vi
hittar inte bara lösningar som är kostnadseffektiva, utan
också de mest konstruktiva lösningarna. Tack vare vår
erfarenhet och kunskap väljer vi material och produkter
som passar bäst för uppdraget.
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Bygg och projektledning

Spackelkonsulten i Höör AB
Vi hjälper dig med
Flytspackel /EPS • Microelement
Designgolv • Betonggjutning • Epoxibeläggning
076-133 98 70

SpackelAB

5

6

Bygg och projektledning

Vår verksamhet bygger
på erfarenhet och resurser
Tillsammans har vi på Tecta en mycket lång och användbar erfarenhet av byggbranschen
såväl som av projektledning. Vi tror starkt på att inte bara sälja en massproducerad
lösning till gemene man utan att det är våra unika erfarenheter som gör ett samarbete
med oss till ett vinnande koncept.
Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners som ger oss resurser att utföra alla typer
av byggprojekt med totalansvar. På Tecta tror vi på att knyta kontakter för att utveckla
nya samarbeten. Därför deltar vi på företagsträffar och andra evenemang via bland annat
OV Helsingborgs nätverk.

BS CONSTRUCTION Sp. z o.o. är ett
byggföretag som har varit verksamt på
den polska och nordiska marknaden
sedan 2005. Företaget förbättrar ständigt
kvaliteten på sina tjänster och utvidgar sitt
verksamhetsspektrum varje år. Vi sysselsätter en stor grupp medarbetare och
ser till att de har höga kvalifikationer. Vi
garanterar fackmannamässig service och
professionell teknisk rådgivning till alla
kunder.
Vi finns på den svenska marknaden som
Project BS Filial som är en filial under
BS Construction.
bsconstruction.pl
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Varför Tecta?
Vi tror starkt på att arbeta nära våra kunder, där allt bygger på långsiktighet och förtroende med en målbild att
tillsammans kunna göra det omöjliga möjligt. Vår ständiga ambition är att leverera i tid och enligt överenskommelse.
Med oss har du leveransgaranti och kvalitetsgaranti, självfallet är vi ansvarsförsäkrade.

Engagemang och lyhördhet
Vi går alltid in i samarbete med ett stort engagemang och är ständigt lyhörda
och anpassningsbara så att varje projekt får den lösning som behövs.

Pålitlighet och trovärdighet
Vi är alltid raka och ärliga innan, under och efter ett påbörjat samarbete eller
projekt och med den långa erfarenhet och breda kunskap som vi erhållit från
tidigare projekt har vi lärt oss vad som fungerar och vad som inte gör det.

Överträffar kundens förväntningar
Oavsett projekt strävar vi alltid efter att göra ett så bra jobb som möjligt. Vi är
inte rädda för att ta det extra steget för att projekt ska gå från bra till utmärkt.

Marke ntre pre nader med e ng ag em ang
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Hjälpsamhet och ödmjukhet
Grunderna i ett bra samarbete är hjälpsamhet och ödmjukhet. Vi tror starkt
på båda delar. Vi svarar gärna på era frågor, likväl tvekar vi inte på att ställa
frågor till er för att se till så att ert projekt får den lösning det förtjänar.

Kostnadsmedvetenhet
Med den gemensamt mycket, mycket långa erfarenhet vi besitter inom
företaget vet vi hur mycket ett projekt ska, borde eller kommer att kosta ofta är
A & O när det gäller om ett projekt ska fortgå eller avslutas, och därav lägger vi
stor vikt vid att hålla siffrorna i schack.

Konkurrenskraftiga
Lång erfarenhet, stor kunskap och enorm branschvana är bara några av
de saker som gör oss konkurrenskraftiga. Vi engagerar oss och lyssnar till
kundens behov och förväntningar och sedan överträffar vi dem!

Kakelsättning och
golvläggning i närmare 30 år
Vi på Westliden Entreprenad har arbetat med kakelsättning och golvläggning i närmare 30 år. Idag erbjuder vi även en rad andra tjänster såsom målning, badrumsrenoveringar och flytspackling. Vi har vårt
säte i skånska Ängelholm och vänder oss till både privatpersoner och företag.
Med lång erfarenhet av branschen och kunniga målare, plattsättare och golvläggare inom företaget så
kan du som kund känna dig säker på att du får ett arbete som är utfört efter konstens alla regler. Hög
kvalitet och bra service är grunderna för vår verksamhet.

Metallgatan 21A, 262 72 Ängelholm
0703-96 04 10 • info@westliden.se
westliden.se
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Totalentreprenad
En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv utför, eller låter för egen
räkning utföra, projekteringen. Beställaren har som underlag vanligen lämnat ifrån sig
någon form av enklare handlingar, där krav på den tänkta funktionen framgår, men
inte exakt hur något ska vara.
Våra beställare kan vara trygga med att lämna över helhetsansvaret till oss på
Tecta. Vi har kontakter med bland annat konstruktörer och arkitekter och kan utföra
projekteringen om det krävs.

10

Bygg och projektledning

Vi bygger
starka företag
Affärsrådgivning | Revision | Skatterådgivning

Nyström & Partners Revision
Auktoriserade revisorer
Lars Nyström | auktoriserad revisor för Tecta Bygg
lars.nystrom@crowe.se

nyopart.se
Member Crowe Global
Vasatorpsvägen 1C, HD-huset
254 57 Helsingborg | 042-16 32 90
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Vi hjälper dig med:
•
•
•
•

Ställningsentreprenader
Montering av industrihallar
Mur- och putsentreprenader
Takarbeten
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Utförandeentreprenad
En utförandeentreprenad karaktäriseras av att beställaren utfört
projekteringen (tar fram bygghandlingar såsom ritningar och beskrivningar)
och därefter upphandlar en entreprenör som åtar sig att utföra arbetet som
framgår av handlingarna.
Vi gör det där lilla extra för våra kunder, levererar snabbt och bygger med hög
kvalitet. Genom att använda vår långa erfarenhet kan vi genomföra projekten
på rätt sätt och vet vad som krävs när det gäller att tillsätta resurser.

Fullservicedepå inom lyft, transport och hantering

www.jinert.se

Bygg och projektledning

www.alt.se
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Kompetens som lyfter dig

Bygg och projektledning

Vi skapar hållbara miljöer i betong
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Underentreprenader
Underentreprenader (delad entreprenad) utförs på beställning av huvudentreprenören.
Underentreprenören och huvudentreprenören ingår egna avtal, avtalet mellan beställaren
och huvudentreprenören påverkas inte. Den som anlitas arbetar åt huvudentreprenören,
inte åt dennes beställare (oftast byggherren) direkt.
Vår erfarenhet av totalentreprenader kommer väl till pass i vår roll som underentreprenör,
framförallt i att vara behjälpliga med fler tjänster än vad som beställts. Våra beställare kan
lita på att vi håller tiderna och väljer rätt resurs för byggprojektet.
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www.interiorgolvhbg.se

www.kvplat.se

Bygg och projektledning

AB BETONGBORRNING
&
SÅGNING

042 - 51918, 0708 - 33 00 12

AKUSTIKUNDERTAK
Tel 0430-172 00
www.akustiksystem.se
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Ett företag som tar ansvar
För oss är kundens krav på kvalitet och
miljö, avseende de produkter och tjänster
som vi tillhandahåller, en central och viktig
del i vårt arbete. För våra kunder ska detta
innebära en självklar trygghet i projekten
samt vara ett starkt motiv för att göra
affärer med oss. Vårt arbete med ständiga
förbättringar, att förhindra och förebygga
miljöskador samt att följa gällande lagar och
förordningar, är för oss en självklarhet.
Medarbetarna och våra underentreprenörer
i Tecta ska känna en trygghet i att
arbetsmiljöarbetet inom företaget är av
absolut högsta kvalitet. Vi arbetar ständigt
med att förbättra arbetsmiljön såväl i
det dagliga arbetet som i planeringen

inför långsiktiga projekt. Vi arbetar för att
förhindra och förebygga arbetsolyckor och
ohälsa genom att analysera och förebygga
risker samt genom att följa gällande lagar
och andra krav. Vi är en del av ID06,
som är ett branschgemensamt arbete
som försvårar för obehöriga att vistas på
byggarbetsplatsen. Därmed stärks den
sunda konkurrensen och säkerheten ökar.
Vi är en del i utvecklingen av det hållbara
byggandet, bland annat genom att vi hjälper
till att ta fram dokumentation för klassning
till Miljöbyggnad Silver åt våra kunder.
Vi är noga med att välja material som är
skonsamt för miljön och har uppdaterat vår
fordonspark med laddhybrider.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR
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HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Bygg och projektledning
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Box 2143
442 02 Ytterby
Tel: 0303 - 44 20 00
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info@panelsystem.se
www.panelsystem.se
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