Stålhallar – initiativ,
kreativitet, ansvar
Välkomna till Blixtljuset – Blixthusets stålhallsbolag. Vi
bygger alla typer av stålhallar, alltid utifrån en så hållbar
process som möjligt. Vårt signum är att vi gärna tar ansvar
från start till mål. På så vis kan vi säkerställa att dokumentationen som krävs är på sin plats, samtidigt som vi tillåts vara
kreativa inom ramarna för era önskemål, krav och behov.
Det är vår övertygelse att stålhallar kan byggas både utifrån
ett högt miljö- och kvalitetstänk och med unik design för
säregen prägel och hemtrevlig känsla. Därför tycker vi att
det är minst lika viktigt att hitta rätt färger, material- och
designval till fasaden och reception som det är att bygga
en högeffektiv fastighet ur energi- och kostnadsperspektiv.
På så vis är det också lika viktigt att ha tätt samarbete med
arkitekter som med egna konstruktörer.
Med denna unika kombination av erfarenhet, kompetens och
förståelse lever vi upp till våra tre värdeord – initiativ, kreativitet och ansvar.
Vill ni veta mer om hur vi kan skräddarsy en helt unik stålhall helt efter ert varumärke och praktiska behov? Fortsätt
bläddra, eller kontakta oss direkt.

SVETS & SMIDESSERVICE

S tå l ko n str uktio ne r • Byg g na d s s m i d e • Ti llverkni n g
TKE Svets & Smidesservice AB är ett väletablerat och komplett smidesföretag som utför
alla vanligt förekommande arbeten vid stålkonstruktioner och tillverkning.
Läs mer på tkesvets.se

X-Line är generalagent för Jakob Rope Systems produkter i Sverige och
Norge där bl a Webnet (rostfria nät) ingår. Webnet används för både säkerhets- och arkitektoniska lösningar med miljön i fokus.
Produkterna är av rostfritt stål och därmed robusta och väderbeständiga
och kräver praktiskt taget inget underhåll.

Tel. 0660-30 96 70 • www.x-line.se

STEG 1:
OFFERTFÖRFRÅGAN
Först berättar ni för oss om er verksamhet och
vad ni vill ha för hall. Utifrån detta underlag rekommenderar vi den hall vi anser lämpligast för
ändamålet, och vi kommer fram till en lösning
som passar er bäst. Vid detta steg tar ni också
fram en byggnadskarta.

STEG 2:
FÖRARBETE
Nu får ni ta del av enklare skiss,
alternativt bild, från liknande projekt. Här
får ni också ta del av offerten, som kan
ändras efter önskemål och behov. Efter
färdigställd offert skickar vi in material för
att få bygglov.

STEG 3:
KONTRAKT
Dags för kontraktskrivning!

STEG 4:
PROJEKTSTART
Här går vi in djupare i projektet. Det innebär att
detaljritningar skapas, stommen börjar tillverkas
och materialet beställs. Vi konstruerar allt själva
med de ritningar som vi har gjort eller som ni
haft sedan tidigare.

STEG 5:
PRODUKTIONSSTART
Tillverkningen av samtliga material påbörjas.

STEG 6:
BYGGSTART
Tidsplanen planeras och spikas.

STEG 7:
MONTAGE
Arbetet ute på byggarbetsplatsen drar
igång! Om ni vill så tar vi gärna ansvar för
totalentreprenaden och är med från första
spadtag till nyckelfärdig hall.

STEG 8:
ÖVERLÄMNING
Bygget är färdigt och vi visar upp vad vi
gjort. Vi går igenom alla funktioner och
alla dokument. När allt är i sin ordning och
ni är nöjda och glada, så är det äntligen
dags för er att flytta in i er nya hall!

Blixtljusets hållbara hallar
På Blixtljuset är hållbarhet så mycket mer än bara ett ord. Att arbeta hållbart
är en fundamental del av hela vår affärsidé.
Genom en analys utifrån FN:s Agenda 2030 har vi identifierat fem globala
hållbarhetsmål som utgör kärnan i vår verksamhet. Utifrån dessa mål finns
flera viktiga aspekter som vi strävar efter att säkerställa. Allt för en så social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling för oss själva, vår bransch
och våra kunder som bara är möjligt.
Schyssta arbetsvillkor, grönt stål och återvunnet material
Som arbetsgivare är vi anslutna till branschorganisation, vilket är en kvalitetsstämpel på god arbetsmiljö och schyssta arbetsvillkor för alla som jobbar på
Blixtljuset.
Som leverantör erbjuder vi även möjligheten att ni som kund kan välja klimatkompenserande stålprodukter till era projekt. Detta via ett samarbete med
Zero Mission som ser till att nya träd planteras för att motverka avskogning,
vilket är en av de mest effektiva metoderna för klimatkompensation.
Vid val av byggnadsmaterial kan ni också välja mellan flera olika alternativ av
återvunna material. Genom återvunna material håller vi nere spill, energianvändning och utsläpp.
Varje steg utgör en gemensam kedja vi följer för att bidra till minskade klimatpåverkningar, ett hållbart samhälle att leva i och en grönare planet för framtida generationer att ta del av.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
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BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

www.walthon.se

STÅLBLÄSTRING
I UPPLAND AB
BLÄSTRING, BRANDSKYDD & MÅLNING
Bruksgatan 38, Lännabruk, 740 11 Länna
0174-225 00 • kurt@stalblastring.se

KRANBILAR
SPECIALTRANSPORTER
08 -591 430 22 • www.safstromsakeri.se

info@blixthuset.se · 0760895573 · www.blixthuset.se
Björkholmsvägen 20, 141 46 Huddinge · info@blixthuset.se · 0760-89 55 73

• 18398 • www.jssverige.se

VI HAR ETT KOMPLETT
SORTIMENT TILL DITT BYGGPROJEKT

www.arecoprofiles.se
Tillverkar och distribuerar Nordens bredaste sortiment av tak- och fasadprofiler med tillbehör.
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