Vår verksamhet bygger på
lång erfarenhet
Gösta Carlsons Isoleringsfirma startades 1959 och drivs
idag av Richard Olson, tredje generationens Carlson, som
tog över företaget efter sin far Zerold Carlson. På företaget arbetar också fjärde generationen och därmed ser
framtiden ljus ut.
Med vår långa branscherfarenhet är vi ett av de ledande
företagen inom teknisk isolering. Från konstruktion, tillverkning och installation av plåtbeklädnader till projekt för
förbättrad akustik. Genom att tillverka specialanpassade
inbyggnader efter kundens behov och utföra isoleringsarbeten på värmeanläggningar, bland annat för den expanderande fjärrvärmesektorn, leder vi utvecklingen för en
bättre arbetsmiljö inom industrin.

Zerold Carlson

Vi monterar också renrum i verksamheter med höga krav.
Vi är en långsiktig samarbetspartner för våra kunder och
att ha deras förtroende är viktigt för oss. I våra projekt
arbetar vi i nära dialog med våra kunder och har yrkesskicklig personal som alltid gör sitt yttersta för att slutresultatet ska hålla en hög kvalitet.

UTHYRNING TILL FÖRETAG
OCH
PRIVATPERSONER
Liftar Ställningar
Byggmaskiner

www.hyrhojden.se

Kristianstad 044-10 30 71
Göteborg 031-776 07 10
Simrishamn 0414-44 05 01

Vår personal är vår
viktigaste tillgång
På Gösta Carlsons Isoleringsfirma arbetar
isolerare, plåtslagare och undertaksmontörer som alla är viktiga för vår verksamhet.
Genom vår breda kompetens kan vi erbjuda
helhetslösningar som innebär att vi är det
enda företaget som våra kunder behöver ha
kontakt med.
Vår personal tar ett stort ansvar och har ofta
en nära kontakt med kunderna. I varje projekt
finns en Ledande montör som säkerställer att
arbetet fortlöper som planerat.

Teknisk isolering
Teknisk isolering är grunden i verksamheten där
vi behärskar alla typer av arbeten inom VVS- och
ventilationsisolering. Lösningarna är ofta individuella och specialanpassade enligt önskemål.
Brandtätning
Rök och brand kan ha förödande konsekvenser.
Tack vare vår utbildade personal inom brandtätning är vi inte främmande för någon form av projekt. Vår brandcertifierade arbetsstyrka gör att vi
täcker alla områden inom isolering vid ett bygge.
Vår personal är godkända montörer för brandklassat byggmaterial. Certifieringen skapar en trygghet
för hela arbetskedjan.

Plåtisolering
Vi arbetar också med plåtinklädnad för
industriella ändamål. Vanligt förekommande
projekt är isoleringsarbeten vid värmeanläggningar, exempelvis fjärrvärmeverk. Här
ställs höga funktions- och kvalitetskrav på
fullgod isolering vid höga driftstemperaturer. Vår breda erfarenhet gör att vi finner
rätt lösningar och lever upp till kraven. Vi
utför uppdrag i hela Sverige men också i
Norge och Danmark.

CLIMCOVER CR Alu2
Värmeisolering med snabbt
och enkelt montage!

Folieklädd matta med veckad glasull

KUNSKAP & KOMPETENS INOM TEKNISK ISOLERING

Värme- och kondensisolering
Används på kanaler, rör och behållare
Kan ersätta värmenätmatta

Stockholm, Solna: 08 - 544 737 40 ● Stockholm, Årsta: 08 - 544 737 40

Snabbt och enkelt montage

Örebro (HK): 019 - 12 89 50 ● Göteborg: 031 - 336 94 90
Växjö: 0470 - 70 51 50 ● Malmö: 040 - 14 31 40

www.isover-teknisk-isolering.se/CR-matta

Ljudisolering
Vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom ljudisolering
för att skapa en bättre och säker arbetsmiljö inom
industrin.
Akustikundertak
Vi monterar undertak/innerväggar för en mängd tillämpningar när det gäller såväl interiörer inom industrin som
kontorsarbetsplatser. Också här är vår erfarenhet gedigen, vilket innebär att vi kan förbättra den viktiga ljudmiljön för våra kunder, som därmed kan öka sin produktionseffektivitet.

Vi utför alla förekommande plåtslageriarbeten med inriktning på följande:
• Byggnadsplåtslageri

• Processluftinstallationer

• Ventilationer från konstruktion
till färdig anläggning

• Legotillverkning till bl.a.fönsteroch möbelindustrin

• Service på ventilationsanläggningar

• Vattenskärning och plåtbearbetning

Vi ritar och konstruerar i 3D med AutoCad samt tillämpar PLR:s kvalitetsdokumentation.

Lång erfarenhet av att
bygga renrum
Vi anlitas som underentreprenör för att bygga renrum.
En av våra största uppdragsgivare är Airson som
erbjuder en unik teknologi ”Temperature controlled
Laminar Airflow (TLA)“. Deras renrumsinstallationer har
mycket hög ventilationseffektivitet, lugna luftflöden och
komfortabel arbetsmiljö, energieffektiv design, låg
livscykelkostnad samt konkurrenskraftiga priser.
Genom yrkesskicklighet och stor noggrannhet monterar
vi renrummet enligt specifikationer där vi förhåller oss till
krav och säkerhetsaspekter.
ENGINEERING

Kompletta väggsystem
för alla miljöer
Sandwichpaneler till marina och industriella ändamål.

Isolamin Sweden AB
Läs mer om vilka möjligheter våra
produkter kan ge på www.isolamin.se

Tel: +46 (0)926 756 00 | info@isolamin.se
www.isolamin.se

Ängdalavägen 18
281 33 Hässleholm
Tel: 0451-855 50
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E-mail: zerold@swipnet.se
www.gostacarlsonsisolering.se

