Proffs på
måleri

Ett resursstarkt
måleriföretag med
familjekänsla!
Målerispectrum är ett måleriföretag
som utför uppdrag i Västerås med
omnejd. Vi har ett mycket brett
kunnande inom måleribranschen
och det använder vi till att hitta de
bästa lösningarna åt våra kunder,
alltid med hög kvalitet i fokus.
Vi gillar nära kundrelationer, där
kontakten mellan oss och våra

kunder är tät. Personlig service är
viktigt för oss och därför har våra
målare specialistkompetens inom
just sitt område. Rätt målare på rätt
plats är grunden till ett riktigt väl
utfört jobb!
Målerispectrum ingår i företagsgruppen Nordisk Yta, som består
av ett antal måleriföretag i Mellan-

sverige. Samarbetet gör att vi kan
ligga långt framme i utvecklingen,
till exempel på det digitala planet.
Vi kan också jobba mer kostnadseffektivt, vilket i slutändan gynnar
våra kunder. Samtidigt ägs och
drivs bolagen i Nordisk Yta lokalt,
det garanterar ett stort engagemang
och ett långsiktigt agerande.

Ett brett tjänsteutbud
Vår breda kompetens gör att vi kan ta oss
an alla typer av måleriuppdrag.
Vi har resurser för riktigt stora
projekt, samtidigt som vi också kan
hjälpa till med att måla vardagsrummet åt privatpersoner.

Måleritjänster

Vi hjälper dig som fastighetsägare
att försköna din fastighet, både vid
nyproduktioner och när det gäller
underhållsmålning. Vår förmåga att
snabbt få fram personal gör att vi
kan leverera i den takt våra kunder
kräver.

Antikvariskt måleri
Hos Målerispectrum finns
specialutbildad personal för att

kunna utföra målningsarbeten på
kulturhistoriska byggnader. Vi
har ett mycket bra nätverk för att
kunna genomföra den typen av
renoveringar på kyrkor, slott och
herresäten. Att arbeta med gamla
typer av produkter såsom linolja,
kalkfärg, limfärg och lumppapp är
fantastiskt.

Plåttaksmålning

Ett vackert tak kan lyfta helhetsintrycket av ett hus till nya höjder.
Därför är det viktigt att utförande
och färg, det funktionella och estetiska, håller högsta kvalitet.

För att optimera hållbarheten hos
ett tak krävs först och främst ett
gediget underarbete som avlägsnar gamla färglager ända ner till
plåtunderlaget. Därför arbetar vi
med vattenblästring med så kallat
superhögtryck som når upp till
2 500 bars vattentryck. Efter förbehandling applicerar vi Noxydefärg
med önskad kulör.

Proffshjälpen

Vi har ett antal målare som bara
jobbar hos privatpersoner. De är
utvalda tack vare sin noggrannhet
och engagemang för kunden och vi
kallar dem Proffshjälpen.

VARDAGSRUM
[FÖRE]

BADRUM
[FÖRE]

VARDAGSRUM
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Vi hjälper dig
förverkliga drömmen
om en vackrare vardag!
Hos oss hittar du allt som gör din vardag lite vackrare – inte bara färg,
golv, tapet, kakel och klinker, utan även möbler och inredning. Så vill
du skapa ett hem utöver det vanliga som verkligen speglar din stil?
Då gör vi tillsammansverklighet av dina drömmar i fyra enkla steg.
Kom in till oss i butiken så berättar vi mer eller boka en tid på
obergs.nu/inspiration/idepartner

BADRUM
[EFTER]

1 idé

3 förslag

2 möte

4 resultat

Det börjar med en idé. Vare sig
du har den eller om vi hjälper dig
att hitta den.

Vi träffas och diskuterar dina
önskemål. Ta gärna med
inspirationsbilder, foton och
ritning. Tillsammans gör vi en
behovsanalys.

www.obergs.nu
Retortgatan 3, Västerås
Telefon: 021-15 07 70

Vi arbetar fram ett förslag och
bokar ett presentationsmöte
– blir det som du tänkt?

.
Tillsammans gör vi nu verklighet
Vi har materialet, men också
kontakter att förmedla till utvalda
hantverkare om du även vill ha
den hjälpen.

Målerispectrum AB
Tegnérgatan 10
723 34 Västerås
Telefon
021-41 07 70
E-post
info@malerispectrum.se
Hemsida
www.malerispectrum.se
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