TERNVALLS
PLÅTSLAGERI FÖR
STORT OCH SMÅTT
År 1900 startade min farfars far en egen plåtslagerifirma. Min farfar och far fortsatte på samma bana
men under olika firmanamn och 2003 tog jag och min
syster Camilla över Ternvalls Plåtslageri AB, som han
startade år 1969.
Med tryggheten av fyra generationer plåtslagare i
ryggen har vi gedigen kompetens och erfarenhet, och
sätter stort värde i att själva lära upp nya generationer
yrkesutövare.
Vi åtar oss såväl stora som små uppdrag, det viktigaste för oss är att alltid utföra ett jobb av hög kvalitet,
och vi är glada och tacksamma över att ha återkommande kunder som gärna rekommenderar oss till
andra.
Utöver våra 20 medarbetare har vi även ett antal
underleverantörer och samarbetspartners som är
knutna till oss, allt för att kunna erbjuda våra kunder
en så hög tillgänglighet som möjligt. Om vi är fullbelagda kan vi alltid hjälpa till med att hänvisa dig till
andra skickliga kollegor – vi vet att det inte är lätt att
veta vart man ska vända sig för att vara säker på att
få ett jobb väl utfört. Vi ser inte andra plåtslagare som
konkurrenter utan föredrar att vi i branschen stöttar
varandra.
Välkommen att höra av dig till oss – oavsett om du behöver nya plåttak för en hel bostadsrättsförening eller
en blomlåda i corten till din villa!
/Fredrik Ternvall
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