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MåleriHantverkarna
Samarbetspartnern med
specialistkunskaper
Ända sedan grundandet 1997 har vi på
Måleri-Hantverkarna erbjudit er Linköpingsbor med omnejd professionellt
och kreativt hantverk inom byggnadsmåleri. Med mer än tjugo år i branschen
har vi lång och bred erfarenhet av allt från
färgsättning och fasadmålning till dekorativ målning och tapetsering. Invändigt
som utvändigt, i samband med nybyggnationer eller renoveringsobjekt. Inget
projekt har varit för stort eller för litet
för oss. Vårt fokus har legat på att göra er
nöjda oavsett önskemål och kravbild.
Denna huvudambition
har inneburit
att vi idag
vuxit till ett
företag med
en personalstyrka
på cirka 60 engagerade och yrkesstolta
medarbetare. Vi ingår också i företagsgruppen Nordisk Yta, ett samarbete
mellan flertalet företagare som bidragit till
fortsatt kreativ och innovativ utveckling
av våra arbetsprocesser. Till exempel kan
vi beroende på efterfrågan både ta in och
låna ut personal från och till de andra
företagen inom gruppen. Allt så att ni ska
kunna få ta del av en så tids- och kostnadseffektiv slutprodukt som möjligt.

expertkunskaper inom flera olika områden. Faktum är att vi nu kan vara den
enda leverantör ni behöver ha kontakt
med vid en totalentreprenad. Genom vårt
breda nätverk av samarbetspartners och
egna specialkompetenser har vi kapacitet
att vara totalentreprenören med helhetsansvar för ombyggnationer och renoveringar.
Denna utveckling har varit möjlig av en
rad anledningar. Vi är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade och våra
medarbetares kompetens säkerställs via
tydliga rollbefattningskrav och
fortlöpande
utbildningar.
Den största
anledningen
skulle jag
dock säga är ni kunder. Era synpunkter
har bidragit till att vi fortsatt ställa nya
krav på oss själva, våra produkter och
tjänster.

”Vårt fokus har legat på att
göra er nöjda oavsett
önskemål och kravbild.”

Mats Andersson, VD

Samarbetet har också breddat utbudet av
tjänster och vi har idag hantverkare med

Så tack, kära kund! Fortsätt ställa krav och
kom med nya önskemål, så kommer vi att
fortsätta leverera plåttaksmåleri med tio
års garanti, funktionellt färglagda trapphus
och garage, skräddarsydda tapeter och
vackra färgsättningar i minst tjugo års tid
till.
Mats Andersson,
VD

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
Gå till App Store eller Google Play, skriv in ”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till din
smartphone eller surfplatta. Öppna appen och använd den på sidorna med GoZee-ikonen.

360º panorama

Fotog alleri

Cinemagrafi
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Webb-ikon

SERVICE - KVALITET - TRYGGHET
Vi servar dagligen många av Linköpings målerier
samt övriga företag med produkter och tjänster från
våra butiker i Linköping.
Vår servicegrad är väldigt hög och vi arbetar uteslutande med marknadens ledande varumärken.
Detta i kombination med vår långa erfarenhet och vår
vilja att hela tiden bli bättre är en
stor trygghet för våra kunder.
Välkommen att prova oss!

Med kundservice i fokus
En och samma kontaktperson som övervakar just
ditt ärende.
För att upprätthålla en både snabb och
personlig service som samtidigt håller hög
kvalitet arbetar vi med fullt utrustade bilar
så att vi med kort varsel kan vara på plats
och hjälpa dig oavsett vad dina behov är.
Från första samtal till fakturering kommer

du också att ha tillgång till en och samma
kontaktperson som övervakar just ditt
ärende. På så vis ser vi till att öka tryggheten för dig som kund ifall det skulle dyka
upp några frågor under projektets gång.

Nöjd kund-garantin
Då vi ingår i branschorganisationen
Måleriföretagen innefattas vi även av
Nöjd kund-garantin, ett sätt att ytterligare
försäkra dig om att du kommer att bli just
nöjd med det arbete vi utför åt dig.
Nöjd kund-garantin innebär att du har
rätt till:

•

Två års garanti på utfört arbete.

•

Opartisk besiktning efter utfört
arbete genom besiktningsmän från
Måleriföretagen.

•

Att eventuella fel och brister som
påvisas vid den opartiska besiktningen
åtgärdas.

•

Dekorativ målning, likt marmor- och
träimitationer via både äldre och moderna måleritekniker samt antikvarisk
målning.

•

Personlig konsultation vid framtagandet av skräddarsydda tapeter.

•

Epoximålning och brandskyddsmålning.

•

ROT-avdrag – riskfritt och smidigt!

Våra erbjudanden
Från ut- och invändigt byggnadsmåleri
till dekorativt måleri och tapetsering. Vi
tar oss an samtliga steg inom måleri- och
hantverksprocessen, till och med i rum
som inte existerar ännu.
•

•

Ut- och invändigt byggnadsmåleri
oavsett yta, vid nybyggnationer såväl
som vid renoveringar, av allt från
villatillbyggnaden, lägenheten eller
trapphuset i bostadsrättsföreningen.
Färgsättning.
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En känsla
för detalj
och helhet
Behöver du professionell
hjälp med färgsättning av
dina rum?
På Måleri-Hantverkarna kan vi erbjuda
råd från utbildade dekorationsmålare och
certifierade färgsättare med djup förståelse
för detaljer och helheten i ett rum – från
enskilda kulörer och kombinationer av
färger till ett helhetskoncept inkluderandes möbler, målarfärg, tapeter, textilier
och ljussättning.

som kan röra allt från hur ditt golv ser
ut, vilket väderstreck det ligger i, hur den
installerade ljussättningen ser ut och vilka
möbler som det ska tas hänsyn till.
Vid vårt nästa möte presenterar vi sedan
förslag via kollage av tapetprover eller
mood boards
där vi målat
upp färgproverna på skivor så att du
får en exakt
uppfattning
om hur färgen på dina
väggar kommer att bli, från nyanser till glansvärden.
Skulle du önska kan vi till och med plocka
fram hela rum i digitala 3D-modeller för
att du ska kunna få en så god förståelse
som möjligt om hur ditt framtida rum kan
se ut.

”Skulle du önska så kan
vi till och med plocka
fram hela rum i digitala
3D-modeller.”

Oavsett storlek på dina
förfrågningar
ser vi alltid
till att skaffa
oss en god
förståelse för
de befintliga såväl som framtida förutsättningarna för just ditt projekt innan vi
kommer med förslag.
Detta gör vi genom att komma ut och
besöka dig, observera och ställa frågor
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Tinne Ingesson, Färgsättare

”Allt från hur
ditt golv ser
ut, vilket väderstreck det
ligger i, hur
den installerade ljussättningen ser
ut och vilka
möbler som
det ska tas
hänsyn till.”

Din åsikt
spelar roll
Det är med stolthet vi
presenterar våra
nöjda kunder
Det spelar ingen roll om du är privatperson som behöver hjälp att renovera
ett rum i din villa, representant för en
bostadsrättförening som behöver måla om
i trapphuset eller anställd på ett företag
som ska dekorera en vägg på kontoret
med budskap. Det som spelar roll är att
du känner att du varit i trygga händer
under arbetets gång och blir nöjd med
slutresultatet.

Därför är det också viktigt för oss att du
ger feedback, gärna på samtliga moment
av projektet! Antingen via dialog under
projektets gång och slutförande direkt
med din kontaktperson. Era åsikter är
essentiella för att vi ska kunna fortsätta
utvecklas som verksamhet.

”Proffsigt utfört, alltifrån första kontakten till sista penseldraget. Det är bara riktiga yrkespersoners skicklighet som
ger ett sådant slutresultat!”
- John A.

”Bra bemötande hela vägen från
offert till färdigställande.”
- Anna V.

”Mycket gott bemötande,
alltifrån planering till genomförande. Vi fick mycket
snabb service.”
- Karin M.

”Tvättning, skrapning och
målning gick med en väldans
fart. Gjorde mer än vad vi förväntade oss. Bra samarbete
med projektledning.”
-Birgitta B.

”Kom på dagen vi bestämt.
Färdigt innan det var tänkt.”
- Michael F.

”Trevligt bemötande, lyhörda
för våra önskningar och ett
utmärkt utfört jobb!”
- Håkan J.
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Plåttaksmålning
som lyfter ditt
hus till nya höjder
10 års garanti genom
unik förbehandling och Noxyde
Taket är husets mest utsatta del och
färgbeläggningen utsätts ständigt
för hårda påfrestningar från väder
och vind, UV-strålning, föroreningar
och hastiga temperaturväxlingar.
Samtidigt kan ett vackert tak 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

2500 bars vattentryck. Det är en
egenutvecklad metod som avlägsnar gammal färg men även rost
och föroreningar utan behov av
kemikalier i ytterligare upplösande
syfte.
Efter förbehandling applicerar vi
Noxydefärg med önskad kulör.
Noxyde är en unik produkt vars
tätande och skyddande funktion
visat sig bestå under mycket lång
tid. En huvudsaklig anledning till
Noxydes hållbarhet är färgens elasticitet, som uppnås via rätt tjocklek
på färglagret som appliceras.
Via Noxyde skapas dessutom en
yta som bevarar den underliggande
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plåten och behåller sin huvudsakliga kulör. Till skillnad från andra
sorters beläggningar behöver
därför inte den befintliga Noxydebeläggningen avlägsnas vid renovering. Istället rengörs den befintliga
beläggningen medan eventuella
skador punktbättras innan ett nytt
uppfräschande skikt appliceras
ovanpå.
Som pricken över i:et ger vi även
tio års garanti på utfört plåttaksarbete. Kombinationen superhögtryck och Noxyde är därför det
bästa alternativet på marknaden sett
ur såväl som tids- som kostnadseffektivt perspektiv.

FASTIGHETS AB
www.danskebank.se

www.lbb-fastighet.se

013-10 20 50
Uthyrning av liftar, ställningar
och byggmaskiner

MÅLERI-HANTVERKARNA
HYR UTRUSTNING
AV TBM

Desai Ekonomi AB
www.desaiekonomi.se

www.ramudden.se

Färg för industriellt underhåll
Induf erbjuder skyddande och problemlösande färgprodukter för industriellt och
professionellt målningsunderhåll. Vår målsättning är att säkerställa problemfri drift
och bevara ekonomiska värden. Tillsammans med auktoriserade takentreprenörer
erbjuder vi plåttaksmålning med 15–20 års problemfri funktion. Läs mer på induf.se

Svensk generalagent för Rust-Oleum® Industrial Europe

LågenergiHus i Sverige AB
i samarbete med
Målerihantverkarna.
www.lagenergihusab.se

Ett boende för framtiden

Måleri-Hantverkarna
nordiskyta.se

www.malerihantverkarna.se
info@malerihantverkarna.se
013-10 22 10
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