Vi har satt färg på Stockholm sedan 1963

FRAMSIDA

Med vår erfarenhet
in i framtiden

AJS Måleri AB är ett anrikt företag som grundades
redan 1963. Idag drivs verksamheten av ägarna CarlJohan Åkebring och Malin Lundquist samt ett 20-tal
mycket kompetenta medarbetare.
På AJS Måleri förenar vi beprövad erfarenhet med
modet att våga tänka i nya banor. Vi hjälper gärna
våra kunder med förslag på lösningar, baserade på de
behov och önskemål som finns. När vi är klara lämnar
vi noggranna jobb med hög kvalitet, som både vi
och våra kunder kan vara stolta över under många år
framöver.
Vår långsiktiga filosofi innebär att vi tänker på att jobba
hållbart, enligt FN:s Globala mål för hållbar utveckling.
Till exempel har vi en egen miljötvätt och självklart följer
vi de policys som vår marknadsledande färgleverantör
Alcro arbetar efter. På AJS Måleri tycker vi också att
man inte ska slänga saker i onödan. Därför erbjuder vi,
via en samarbetspartner, lackering av gamla möbler.

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Våra tjänster:
•
•
•
•
•
•

Kontorsanpassningar
Trapphusmålning
Tapetsering
Utvändig och invändig målning
Målning för nyproduktion i mindre skara
Lackering av möbler

Allt inom måleri!

På AJS Måleri har vi kompetens att ta oss an alla typer av målerijobb.
Erfarenheten som vi genom åren samlat på oss gör att vi vet hur en yta bäst ska
målas, till exempel när det gäller kulör- och materialval. En viktig förklaring till att
vi kan hålla vår höga och jämna kvalitet är vår satsning på lärlingar, som belönade
oss med titeln Årets utbildningsföretag. På AJS Måleri går det gedigna hantverket
i arv från generation till generation.

• ELINSTALLATIONER
& ENERGIBESPARING
• LADDINFRASTRUKTUR
FÖR ELBILAR
• SOLCELLSINSTALLATIONER
KOSTNADSFRI TEKNISK KONSULTATION
OCH BEHOVSANALYS

www.solvision.nu • 010-207 47 74 • info@solvision.nu

Kontakta oss
för offert
08-601 23 45

Sjöholmsvägen 59, 125 71 Älvsjö
Telefon: 08-601 23 45
www.ajsmaleri.se

www.tullingeelektriska.se

08-722 92 10 • info@tullingeelektriska.se
www.tullingeelektriska.se
Kompetens sedan 1981

KOMPETENS

Vi är specialister på hemstäd, visningsstäd,
byggstäd & golvvård.
www.tonysstadservice.com

Miljögolv i Stockholm är

ANSVAR

auktoriserade enligt GBR, GVK.

ENGAGEMANG

Vi vänder oss till bygg/fastighetsbolag

Miljöcertifierade enligt 14001.

CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö

i Stockholm för stora och små uppdrag.

Flygfältsgatan 4 •123 23 Skarpnäck
Tel: 08-661 02 30 • miljogolv@miljogolv.se
www.miljogolv.se

• 19328 • www.jssverige.se

Allt inom elinstallation

