VI LEVERERAR KVALITET I
BÅDE FÖNSTER OCH FÄRG

P&A Måleri
ETT FÖRETAG INOM NORDISK YTA

ALLTID MED KUNDFOKUS OCH
KVALITET I CENTRUM
P & A Måleri är ett stabilt och kundfokuserat företag
som sedan 2005 aldrig tummat på kvaliteten. Med
nöjda uppdragsgivare och kunder bakom oss är siktet
väl inställt på morgondagens behov och vi ser ljust på
framtiden.
Vi arbetar med traditionellt byggnadsmåleri i Norrköping med omnejd. En specialitet är fönsterrenovering, där vi gör gamla fönster som nya genom att ta
bort all färg och kitt. Efter det bygger vi upp dem från
början med rätt målningsmetod och material.

Vi hjälper även gärna till med att ta fram kreativa idéer
och lösningar på färgsättning, målning och tapetsering.
Våra erfarna och engagerade medarbetare sätter dig
som kund i centrum. Stor vikt läggs vid att ge dig god
service samt att leverera professionellt hantverksmässigt utförda arbeten. Via våra utbildningsträffar
utbyter vi kunskap och erfarenheter.
För att med kort varsel kunna hjälpa dig med alla tänkbara målningsarbeten har vi fullt utrustade servicebilar
till vårt förfogande.

FÖNSTERRENOVERING
– EFFEKTIVT SÄTT
ATT SPARA PENGAR
När vi tar hand om dina fönster så gör vi det på ett mycket omsorgsfullt arbetssätt. Gammal färg och kitt avlägsnas och fönstren
slipas på alla ytor. Glasen tas ur bågen, och skulle de vara skadade
byter vi självklart ut dem.
Samtliga träytor behandlas och grundmålas innan fönsterrutorna
sätts tillbaka. Därefter kittar vi och målar färdigt med fönsterfärg. Vi
låter färgen gå ut någon millimeter utanför kittet och förhindrar därmed fukt att kunna krypa in mellan glas och kitt. Samtliga färger är
vattenbaserade, vilket är bra för både miljön och våra medarbetare
som använder produkterna.
Läs mer om vilka olika metoder vi erbjuder på vår hemsida.
Med vår expertis vägleder vi dig och tar fram den bästa lösningen.

AB Klaes Jansson Rörvägen 50, 136 50 Jordbro Tel: 08-504 100 90 www.klaesjansson.se
AB Martin G Anderson Box 1736, 701 17 Örebro Tel: 019-100220 www.marting.se
RB Glas & Plast AB Brodalsvägen 13C, 433 38 Partille Tel: 031-26 90 30 www.rbglasplast.se

MÅLERI - STOR
KAPACITET OCH
HÖG KVALITET
Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud när det kommer till vår måleriverksamhet. Vi har kompetenta
och duktiga medarbetare som säkerställer att ditt
projekt, oavsett storlek, utförs till högsta kvalitet
och blir precis som du önskar.
Vi har kapaciteten och kunskapen att bevara,
förnya eller förvara din fastighet och vänder oss
till en bred målgrupp. Kontakta oss som privatperson eller som representant från stort som litet
företag eller kommun.

MÅLERITJÄNSTER VI ERBJUDER:
•

Renovering och underhåll
inomhus och utomhus

•

Serviceuppdrag

•

Ny- och ombyggnad

•

Avfärgning av putsfasader

•

Målning med tvåkomponentfärg

•

Brandskyddsmålning

Tobbes Måleri & Sprutlackering utför alla
förekommande tjänster inom måleri och
sprutlackering av köksluckor och dörrar.
I mån av tid så utför vi även lackering av
möbler med mera.

@tobbeslack

@tobbeslack

Vår nisch är att alla ska kunna få ett snyggt kök
till en rimlig peng. Vi försöker därför att hålla
ner priserna till en konkurrenskraftig nivå utan
att för dess skull tumma på kvalitèn!

AB
P & A Måleri
tan 1C
Sprängstensga ing
603 79 Norrköp

15
SS-EN ISO 9001:20015
SS-EN ISO 14001:2 007
18001:2
SIS-OHSAS
ri, fönsterrenover

Byggnadsmåle

ing

SE556710-7544
Yta AB multisite
Ingår i Nordisk

SS-EN ISO 9001:2015
SS-EN ISO 14001:2015
SIS-OHSAS 18001:2007

2014-12-03
2014-12-03
2014-12-03

2017-12-07
2017-12-07
2017-12-07

P&A MÅLERI GENOMSYRAS AV
VÅRT MILJÖ- OCH KVALITETSARBETE
P & A Måleri har ett ansvar att alltid måna om miljön.
Som måleriföretag handskas vi med kemikalier som kan
utsätta miljön för belastningar. Då är det extra viktigt
att omsätta vårt ansvarstagande till praktisk handling
när vi genomför våra arbeten.
Utöver vårt miljötänkande är kvalitet en ledstjärna. För
oss betyder kvalitet att alltid ge dig och alla andra kunder en bra service samt att utföra bra arbeten till rätt
kvalitet som både vi och du är nöjda med.

Kvalitet innebär även ett miljövänligt arbetssätt. Personalens trivsel och möjlighet att kunna utvecklas ingår
också i vårt kvalitetstänkande.

VÅR MILJÖPLAN:
•

Endast arbeta med miljöcertifierade produkter

•

Miljövagn för rengöring av verktyg

•

Vår personal utbildas i frågor kring miljö
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”Superbra jobb samt otroligt bra
service och bemötande.”
MATS A.

”Har varit jättenöjd med de tjänster
jag fått hjälp med av P&A Måleri.
De har målat om hall, vardagsrum
och allrum i mitt hus inför kommande försäljning! Kanonbra med att
passa tider, bra utfört arbete och
trevligt bemötande.”
ÅSA S.

”P&A har ett bra tänk och levererar
hållbara lösningar. De är innovativa
och presenterar gärna alternativa
lösningar. Då de utsätts för konkurrens vid upphandling vet jag att de
ligger rätt prismässigt.”
MATHIAS K.

”Vi har bara positiva upplevelser av
P&A Måleri efter att vi fått tapetserat olika rum!”
MARIE L.

”Personligt och bra bemötande
från alla dem jag träffat från företaget. Bra rådgivning och mycket hög
kvalitet på utfört arbete.”
HENRIK L.

”De har ett proffsigt utförande på
sina arbeten, små som stora. De
lämnar jobben utmärkta. Ett mycket
bra helhetsintryck.”
OLLE Ö

”Bra resultat och service. Samt
bra koll på vad som faktiskt ska
utföras.”
JOAKIM N.

Desai Ekonomi AB
www.desaiekonomi.se

P&

ETT F

nordisk yta
Nordisk Yta är en företagsgrupp bestående av
ett antal måleriföretag i Mellansverige. Tillsammans är vi fler än 360 personer som arbetar med
måleri och färgbutiker samt andra hantverk. Vi
bedriver även webbhandel för färg, tapeter och
tillbehör – nyfärgbutik.se
Vi har valt att samarbeta inom Nordisk Yta för
att utveckla våra företag och dela på gemensamma kostnader – allt för att hela tiden bli
bättre gentemot dig som kund.

Nordisk Yta erbjuder dig det mesta inom måleri och vi vänder oss till privatpersoner, privata
fastighetsägare och offentliga beställare med
höga förväntningar på utförandet. Måleri som
gör skillnad, helt enkelt! Inom gruppen kan vi
erbjuda samma tjänster och avtal för dig som
har fastigheter på flera orter – praktiskt och bra.

P & A Måleri AB
Sprängstensgatan 1 G | 603 79 Norrköping
011-16 85 88 | www.pamaleri.se

• 16773 • www.jssverige.se

Företagen inom Nordisk Yta ägs och drivs lokalt,
vilket borgar för stort engagemang och långsiktigt agerande!

