En heltäckande
byggentreprenör
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Vår kunskap gör skillnad!
Rudolfssons Bygg är ett mångsidigt byggföretag som åtar sig projekt i alla storlekar åt beställare i Skåne. Vi är ett serviceföretag
och fokuserar på att finnas tillhands för våra kunder i alla lägen. Oavsett om vi behöver vara snabbt på plats för att byta en krossad
ruta eller bygga om ett kontor, lägger vi ner samma engagemang i projektet och levererar med hög kvalitet.
En av våra styrkor ligger i att vi har korta beslutsvägar. Det gör att vi är lyhörda mot våra kunder, att vi snabbt kan agera och förändra. Vi är enkla att ha att göra med och förenklar vardagen för våra beställare.

Vi tar ansvar
För oss är det viktigt att vara ett ansvarstagande företag. Vi tar ansvar för våra projekt men också för våra medarbetare och vår
omgivning. En viktig del i vår verksamhet är att samarbeta. Vi har en bra dialog med andra byggföretag i vårt närområde och
samarbetar med företag som delar vår syn på hög kvalitet. Vi ingår i hängavtal med Byggnads vilket tryggar anställningen för våra
medarbetare. Att arbeta i en sund arbetsmiljö och att ha kul på jobbet är viktigt. Och om personalen trivs ökar möjligheten att
leverera hög kvalitet. Vi har också ett stort samhällsengagemang och sponsrar lokala idrottsföreningar.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåvtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

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.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi

Webb-ikon

Snap-video
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På Rudolfssons Bygg arbetar kunnig och
engagerad personal. En blandning av erfarenhet
och nytänkande ger oss en heltäckande kunskap!
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Vi ser till helheten!
Vi ansvarar för alla steg i byggprocessen. Genom att samarbeta med underentreprenörer och leverantörer har vi resurser att erbjuda totalentreprenader. Att vi är totalentreprenör innebär många fördelar. Arbetet flyter smidigare eftersom vi överblickar och kan
planera hela processen, resultatet håller högre kvalitet och kunden behöver bara ha en kontakt – vilket medför en trygghet hos
kunden.
Genom att vi erbjuder helhetslösningar är vi en naturlig samarbetspartner för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Vi
ombesörjer alla typer av invändiga och utvändiga bygguppdrag, från mark till tak. Vi kan till och med rensa avloppsrör och sanera
klotter.
I alla våra projekt har vi en nära dialog med beställaren. Det går alltid bra att ringa till oss, men för att underlätta kommunikationen kan våra kunder göra en beställning via e-post som vi svarar på inom 24 timmar. Därefter inleder vi dialog som kanske leder till
en byggstart.

OXIE
MÅLERITJÄNST AB
Välkommen till Oxie Måleritjänst AB.
Vi har kontor i Malmö men
arbetar över hela Skåne.
Ring kontoret 040-54 74 50
eller Jonny da Silva 0705 72 61 68
jonny@oxiemaleritjanst.se
www.oxiemaleritjanst.se
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Port-telefoni
Passagesystem inkl. lås
TV
Nätverk
Kameraövervakning
Inbrottslarm

•
•
•
•
•

Brandlarm och utrymningslarm
Dörrmiljöer
Staketlarm
Personlarm
Övriga tjänster (L-ABC, HLR)

Säkerhetsteknik i Örestad AB
Org. nr 556677-9194
Högsta kreditvärdighet
© Bisnode 01 okt 2018

Klågerupsvägen 289, 212 32 MALMÖ 040-21 48 80 www.sakerhetsteknikab.se

TRANSPORTBILSCENTER MALMÖ
Vardag 8-17, Lördag 11-15
Jägershillsgatan 4•040-142184

www.hedinbil.se
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Allt inom bygg!
Rudolfssons Bygg utför allt inom bygg, med yrkesskickliga hantverkare som har expertkunskaper inom byggnation. Vi har lång
erfarenhet av att arbeta i offentliga miljöer – skolor, vårdboenden, kontor – där det krävs noggrann planering och att logistiken
fungerar. Ofta arbetar vi i miljöer med pågående verksamhet som ställer höga krav på oss.

Snabbt på plats med service
Vi ställer upp för våra kunder, dygnet runt. Vår jourverksamhet innebär att vi snabbt är på plats om olyckan är framme. Ringer du
så kommer vi!

I N T E R I Ö R

040-54 79 55

A B
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Ett brett utbud av tjänster
•

Renoveringar

•

Husgrunder

•

Plåtarbete

•

Ombyggnationer

•

Saneringsarbete

•

Byggservice

•

Nybyggnationer

•

VS-arbete

•

Kompletta säkerhetslösningar

DALAPLAN, FOSIEVÄGEN 2
ÖPPETTIDER: MÅN-FRE 06.45-17.00

216 14 Limhamn
Telefon: 040-815 35
best@rudolfssonsbygg.se
www.rudolfssonsbygg.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 14859 • www.jssverige.se

Sveagatan 64

