ALLT DU
BEHÖVER
INOM
PLÅT!

ETT PLÅTSLAGERI MED KUNDERNA I FOKUS
Plåtexpressen AB grundades 1997. Genom åren har flera förvärv gjorts och verksamheten har utökats. Vi har idag verkstäder och kontor i Helsingborg, Malmö och Tollarp.
Vi jobbar över hela Skåne och i stora delar av södra Sverige.
Vår styrka är vår gedigna kompetens inom plåtslageri. Samtidigt som vi åtar oss rena
serviceuppdrag via vår serviceavdelning brukar vi säga att ju mer avancerat ett projekt
är, desto större anledning är det att anlita oss. Denna kunskap använder vi till att erbjuda
er som kund en riktigt hög servicenivå, där vi hjälper er med vad ni vill. Kanske vet ni
inte exakt vad ni vill ha, berätta för oss så hittar vi den bästa lösningen!

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på
30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.
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Lokal närvaro med våra kontor i: Anderstorp • Trollhättan • Kristianstad • Lund • Eksjö • Tomelilla • Vetlanda • Skellefteå • Karlskrona

Vår samarbetspartner när det gäller bemanning och rekrytering
046-540 85 90 • www.wikan.se

EN TOTALPARTNER INOM PLÅTSLAGERI
På Plåtexpressen arbetar vi med alla typer av plåtprojekt, från standardlösningar till helt
unika uppdrag. Allt som går att vika i papper kan vi vika i plåt, är vår filosofi!
Med vår erfarenhet i ryggen är vi gärna med i ett projekt så tidigt som möjligt, gärna
redan under projekteringsfasen och i kontakten med arkitekter. Då kan vi bidra med
vilka möjligheter det finns när det kommer till utformning, hållbarhetstänk och miljöhänsyn. Genom samarbete arbetar vi tillsammans fram den mest kostnadseffektiva slutprodukten.
Vårt ledningssystem inom kvalitet- miljö och arbetsmiljö är certifierat enligt ISO 9001,
ISO 14001 samt OHSAS 18001 vilket borgar för en trygg process igenom hela projektet.

Säkert och kostnadseffektivt:

Fastighetstjänster utan
ställning eller lift
Våra certifierade reparbetare är skickliga hantverkare, och har kunskapen som
krävs vid arbeten på och i olika typer av byggnader. Hantverks- och fastighetsarbeten utförda via rep är både kostnadseffektivt, snabbt och säkert.
Vi anlitas av fastighetsägare och entreprenörer
för effektivt fastighetsunderhåll.

Vi arbetar utan ställningar och lift, vilket minimerar de estetiska och praktiska
störningar som kan uppstå på mer konventionella arbetsplatser. När ni anlitar
våra tjänster kan verksamheten därför bedrivas med minimala störningar.
Inspektion

Målning

Plåtarbete

Reparation/Underhåll

Fasadarbete

Montage

Kontakta oss för fri offert eller konsultation

www.klatterservice.se - info@klatterservice.se
STOCKHOLM 08 588 311 30 - MALMÖ 040 188 177 - ÖSTERSUND 063 870 22

MEDARBETARNA – VÅR FRÄMSTA RESURS
Riktigt duktiga medarbetare är grunden för att kunna hålla en hög kvalitet på utförda arbeten. På Plåtexpressen är vi stolta över vår personal, som varje dag är med och bygger vårt
varumärke. Vi vidareutbildar kontinuerligt våra medarbetare för att utvecklas tillsammans och
samtidigt säkerställa att vi alltid besitter korrekt kompetens. En hantverksskicklig lagspelare
som skapar trivsel genom sin passion för sitt yrke. Det är en typisk Plåtexpressenmedarbetare!

Advokatbyrån Hellgren Linander – Vi kan byggsektorn.
Advokatbyrån Hellgren Linander är en av landets ledande inom områdena entreprenadjuridik och konsulträtt och våra klienter
finns över hela Sverige. Vår målsättning är att underlätta för byggherrar, entreprenörer och konsulter att undvika tvister –
och att lösa de konflikter som ändå uppstår så att de inblandade drabbas så lite som möjligt. Vi håller också utbildningar i
entreprenad- och konsulträtt samt LOU –liksom skräddarsydda utbildningar som tillgodoser just uppdragsgivarens behov.
Välkommen att kontakta oss.

Box 24053, 104 50 Stockholm • 08- 662 94 00 • info.advokathl.se • www.advokathl.se

REFERENSPROJEKT
För oss på Plåtexpressen ska varje avslutat projekt vara en referens.
Här är några av dem!

Lunds tingsrätt
2019 vann Lunds tingsrätt priset Årets Bygge
samt Plåtpriset. ”En stilren byggnad där gestaltning och funktion går hand i hand”, lät motiveringen för Årets Bygge. Här gjorde Plåtexpressen
allt plåtarbete.

Mobilitetshuset Svane i Lund
Det gamla parkeringshuset Gasverket har genomgått en ombyggnation för att bli mobilitetshuset Svane, som blir Lunds första självförsörjande
och miljösmarta mobilitetshus. Plåtexpressen
stod för allt fasadarbete.

Åkeriet för små och
stora transporter

040-671 75 40 • www.gp-kran.se

Kontorshuset Dungen i Hyllie
Kontorshuset Dungen vann 2019 Stadsbyggnadspriset i Malmö. Förutom fasaden gjorde
Plåtexpressen också stommen bakom, vilket
visar vilken bredd och kompetens vi har.

Tornhuset i Malmö
Tornhuset har vunnit Stadsbyggnadspriset och
Skånes arkitekturpris. Det finns cirka 35 fasadytor och inga av dessa är vertikala. På ett ställe
möts sex fasader i en knutpunkt. Ett riktigt avancerat projekt, där vi på Plåtexpressen verkligen
fick visa upp vårt kunnande.

Din specialist inom liv- och pensionsförsäkringar, företagsförsäkringar och investeringar.
Max Matthiessen i Malmö 040-35 95 02

Plåtexpressen AB Olsgårdsgatan 9, 215 79 Malmö
Telefon 044-31 31 70 | E-post info@platexpressen.se | Hemsida www.platexpressen.se
WWW

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 17256 • www.jssverige.se

Plåtexpressen är ett ledande plåtslageriföretag som utför kvalificerade arbeten för uppdragsgivare i
södra Sverige. Företaget tar sig i första hand an större och kvalitetsmässigt krävande entreprenader där
medarbetarnas spetskompetens som bäst kommer till sin rätt.

