MÄ S S PROG R AM

FASTIGHET2019

LANDSKRONA

HOTEL ÖRESUND

TORSDAG 14 FEBRUARI

VÄLKOMMEN TILL VÅR
FASTIGHETSMÄSSA!
Vi ser fram emot att ge Dig som är verksam i en bostadsrättsförening, eller i fastighetsbranschen, ett
trevligt och givande tillfälle att skapa många nya
kontakter.
Ikväll kan Du mingla med både utställare och besökare.
Det finns också möjlighet att lyssna på intressanta
föredrag i aktuella ämnen. Alla med fokus på fastigheter.
Hoppas du får en givande kväll!

MÄSSAN ÄR ÖPPEN

17.00 - 20.00

KL 20.00
AVSLUTAR VI MED ATT
SERVERA MAT OCH DRYCK

FÖRE
DRAGS
SCHEMA

FÖREDRAGSSCHEMA
FÖRELÄSNINGSSAL
18.00 – 18.25
		

SECOR
”Säker dörr, säker installation”

18.40 – 19.05
		
		

ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY
”Framtidens klimatsmarta tvättlösning
– en 115-årig historia.”

FÖRELÄSNINGSPAUS
		
– smoothieshot serveras i mässan

19.35 – 20.00
		
		
		
		
		
		

BALCO
”Balkonger - vilket ansvar har vi i styrelsen,
samt hur går vi tillväga för att genomföra ett
balkongprojekt? Hur kan en entreprenör med
helhetsansvar ställa upp? Gör som många
andra, möt framtiden på en balkong
från Balco.”
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ALT HISS
www.alt.se
Vi på ALT Hiss är en långsiktig partner när det gäller
hissar och rulltrappor, såväl inom nyproduktion som
eftermarknad. ALT Hiss är en svensk oberoende leverantör sedan drygt 20 år och är en av södra Sveriges
största aktörer såväl inom nyproduktion, modernisering som service och underhåller dagligen ca 6000
hissar och rulltrappor.
Vi hjälper fastighetsägare med underhållsplaner för ett
planerat underhåll och förenklad budgetering och undvika onödiga överraskningar. Eftersom vårt produktområde spänner sig från enklaste B-lift för bostadsanpassning till rulltrappor via avancerade lasaretts eller
kontorshissar har vi alltid en produkt som passar och
vana att jobba med dem.
Kort sagt: ALT Hiss är en partner att lita på, och nu har
Du chansen att träffa oss!

APTUS
www.aptus.se
Aptus utvecklar och tillverkar kundnära säkerhets- och
informationssystem för tryggare fastigheter och trevligare boendemiljöer.
Systemet är helintegrerat och passar alla fastighetsägare
- från små bostadsrättsföreningar till de största fastighetsbolagen i Sverige.
Säkerhets- och informationssystemet innehåller porttelefoni-, passage-, kommunikations-, boknings-, energi-,
larm och låssystem.
Huvudkontoret ligger i Göteborg och ett kontor finns
i Stockholm. Aptus är ett fristående bolag som ingår i
ASSA Abloy.
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AVLOPPSJOUREN
www.avloppsjouren.se

Avloppsjouren erbjuder totalentreprenad inom VA. Vi
sköter driften åt bl.a. Kristianstad Bostäder, Region Skåne och jobbar även med lokal förankring som t.ex. Securitas och Hyrtoaletten. Vi strävar efter att vara snabbt
på plats och göra ett professionellt arbete samt ge god
service. Hela Skåne är vårt arbetsområde och vi är tillgängliga dygnet runt alla dagar. Vår Reliningsteam står
redo om olyckan är framme! Välkommen till oss för ett
kostnadseffektivt samarbete!

BALCO
www.balco.se
Renovera eller bygga om era balkonger? Balco har den
rätta lösningen!
Balco är marknadsledande leverantör av balkongsystem och inglasningar för flerfamiljshus. Vi har rätta
lösningen för ert bostadshus.
Ta gärna del av Balcometoden som är utarbetad för
att passa en bostadsrättsförening, från första ide till
utförd entreprenad där Balco tar helhetsansvar. All
utveckling, design och tillverkning sker vid huvudkontoret i Växjö. Totalt är vi över 300 personer på Balco och
vi finns representerade i hela Sverige med showroom/
kontor i Växjö, Göteborg, Stockholm, Örnsköldsvik och
Luleå. Balco finns även i stora delar av Europa.
Läs mer på www.balco.se.
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BAUER WATERTECHNOLOGY
www.bauer-wt.com/swe
Energirenovering & samtidig energieffektivisering
ger långsiktiga & hållbara besparingar i tappvatten &
värmesystem.
5 Starka Skäl För Bauer Vattenbehandlingsteknik
1.
2.
3.
4.
5.

Förlängd livslängd på era rörsystem
- Bauer PipeJet® skyddar vattensystem
Sänkt service- & underhållskostnad
Minskad energiförbrukning & ger optimal drift
Klart bättre vatten – minskar all bakterietillväxt
Naturligtvis utan kemikalisering
Med Vetenskapligt Bevisad Effekt

BREDABLICK FÖRVALTNING
www.bredablickforvaltning.se

Vi på Bredablick erbjuder ekonomisk och teknisk förvaltning samt byggprojektledning med kundnöjdhet i
fokus. Vår förvaltning bygger på ett nära samarbete
med kunder och leverantörer för att skapa en transparent tjänst utformad utifrån kundens behov. Bredablick
är ett modernt alternativ i en traditionell bransch. Genom vår webbportal får styrelsen tillgång till allt som
berör föreningen och kan enkelt följa vårt arbete såväl
vad gäller ekonomin men också den dagliga skötseln i
fastigheten.
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DOFAB

www.dofab.se
Följ oss på Facebook, Instagram och www.dofab.se
DOFAB AB är ett familjeföretag med AAA-raiting och
blev även DI Gasell 2018, vi erbjuder skräddarsydda
dörrar, fönster och portar. Gammalt utseende med nya
material som energiglas gör att våra fönster och dörrar
passar perfekt till äldre fastigheter med moderna krav.
Vi är specialister på udda mått och helhetslösningar
med t.ex. ljudreducerande fönster(45dB), varma fönster och entrésystem i ek som ökar värdet och komforten på din fastighet! För detta utnämndes vi 2013
till Årets Företagare och för vår höga service valdes
DOFAB till Årets Marknadskommunikatörer i Skåne
och Blekinge 2014!

ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY
www.electrolux.se/professional
Med hjälp av tvättstugeutrustning från Electrolux
Professional har du möjlighet att mer än halvera dina
nuvarande driftskostnader. Hemligheten bakom är vår
höga miljömedvetenhet, ett stort initiativtagande och
vår strävan om ständig produktutveckling. Resultatet
är Electrolux Line 5000 LE, en serie lågenergimaskiner
som möter alla krav på lägre förbrukning av el, vatten,
tvättmedel och underhåll. Ett bra val både för dig och
miljön!
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ENIVA ISOLERPROFFS
www.eniva.se

ENIVA Isolerproffs erbjuder energieffektiva lösningar
för företag, organisationer och privatpersoner. Tilläggsisolering av vinden är en av de absolut effektivaste
energibesparingsåtgärderna för att sänka uppvärmningskostnaderna och ge bättre boendemiljö i fastigheten. ENIVA Isolerproffs är certifierat och godkänt enligt branschstandarden Behörig Lösull och medlem av
Lösullsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier.

HR BJÖRKMANS ENTRÉMATTOR
www.hrbjorkman.se

Hr Björkmans Entrémattor är specialiserat på uthyrning, tvätt- och bytesservice av entré- och logomattor. Ett tryggt och framgångsrikt företag med starkt
miljöfokus som idag finns verksamt i Skåne, Småland,
Blekinge, Halland, Stockholm, Göteborg och Norrbotten. Företaget har som vision att alltid vara den ledande mattleverantören när det gäller service, kvalité och
miljötänkande.
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KLOTTRETS FIENDE NO 1
www.klottrets-fiende.se

Klottrets Fiende No 1 är ett av landets äldsta och marknadsledande företag inom fastighetsnära tjänster.
Sedan starten 1986 har vi ständigt utvecklat vår produktportfölj och kan idag erbjuda tjänster såsom sopkärlstvätt, garagestädning, fasad- och taktvätt, snöskottning och mycket mer.
Och klottersanering såklart!
Med kontor i Malmö, Helsingborg och Stockholm finns
vi alltid nära dig som kund.

ILOQ
www.iLOQ.se
iLOQ är det första och enda elektroniska låssystemet i
världen som alstrar den energi som systemet behöver,
genom att nyckeln förs in i cylindern. iLOQ erbjuder
enklare och säkrare hantering av behörigheter, än vad
som är möjligt i mekaniska låssystem. Underhålls- och
livscykelkostnaderna är väsentligt förmånligare än med
batteridrivna elektromekaniska låssystem. iLOQ C10S.1
och iLOQ C10S.10 är godkänd enligt SSF 3522 Klass 4.
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MILJÖBELYSNING
www.miljobelysning.nu
Miljöbelysning har som vision att hjälpa kunder att skapa
ett hållbart samhälle genom att i största möjliga mån
behålla befintliga armaturer och att konvertera till LED.
Det skapar för kunden ett bättre ljus med mycket lägre
driftskostnader både i energiförbrukning, underhåll och
dessutom till mycket lägre investeringskostnad.
Vi har egna tekniker och utför alla sorters byten alltifrån
trapphus, tvättstugor till gatu- och parkbelysning. Vi har
Ledljuskällor som ersätter de flesta lågenergi, kvicksilver
och natriumlampor.
Vi kommer kostnadsfritt ut till dig som
kund och presenterar vad vi kan göra
för er! Välkomna!

MINOL MÄTTEKNIK
www.minol.se
Minol är en totalentreprenör inom mätning som ger dig
kontroll på förbrukningen av värme, vatten och el. Vi ger
dig råd och tips redan i offertstadiet, använder till största
delen egentillverkade produkter samt erbjuder kvalitetssäkrad installation. Alla mätdata kontrolleras av vårt system och vi ger dig alla debiteringsunderlag du behöver.
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NYA FÖNSTER SYD
www.nyafonstersyd.se

Vi låter kvalitén på hantverket tala!
Vår målsättning är att leverera produkter med bra
garantier till bästa möjliga pris. Fönster med hög prestanda är en förutsättning till ett lyckat fönsterbyte,
lika viktigt är det med rätt hantverkare.
Vi har våra egna hantverkare med flera års erfarenhet
av olika projekt, då detta säkrar kvalité i hela ledet ger
vi 10 års garanti på både produkter och montage.

OHLSSONS

www.ohlssons.se
Ohlssons AB erbjuder tjänster inom miljö och återvinning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abonnemang för källsortering.
Kärltvätt.
Spol- och slamtjänster.
Uthyrning av container.
Hämtar farligt avfall & hyr ut miljöskåp.
Sopmaskiner stora och små.
Kran- & Sågbilar.
Försäljning av grus, makadam,
sten och jord i storsäck.
Förrådscontainer.
Mitt Ohlssons – kundportal.

Kontakta oss!
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RIKSBYGGEN
www.riksbyggen.se
Riksbyggen har lång erfarenhet, samlad kunskap och
ett heltänkande gällande fastighetsförvaltning. Detta gör
att fastigheten vårdas och utvecklar sitt värde, både
ekonomiskt och funktionellt. Vårt arbete handlar om
att leva upp till den investering våra kunder gör när de
väljer oss som fastighetsförvaltare.
Vi är mer än en leverantör av tjänster. Vi är en samarbetspartner med insikt i våra kunders verklighet.

SECOR

www.secor.se
Secor är en rikstäckande kedja med specialister som
marknadsför, säljer och installerar marknadens mest
utvecklade säkerhetsdörrar från Daloc.
Detta sker i enlighet med ”Secormodellen”, som är ett
koncept framtaget just för flerbostadhus, där Secor levererar ljudreducering, brandskydd och optimal säkerhet med Daloc säkerhetsdörrar installerade av certifierade installatörer.
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SPOLARNA / REPIPE
www.spolarna.com / www.repipe.se
Skånska Högtrycksspolarna AB utför filmning, rotskärning, fräsning, slamsugning, underhållsspolning samt
akuta stoppspolningar. Vi har även jour.
Repipe Sverige AB arbetar med snabb, störningsfri
och högkvalitativ renovering av hela avloppssystem. Vi
arbetar både med sprutplast och flexibelt foder även
kallat strumpa.

STENA RECYCLING
www.stenarecycling.se

Stena Recycling
– Sveriges mest hållbara varumärke 2018
Vi tar hand om ert avfall.
Oreda i soprummet? Vi kan hjälpa er med en smidig
källsorteringslösning för nya och befintliga utrymmen.
Tillsammans gör vi återvinning till en bra affär för både
dig och vår miljö.
Stena Recycling sköter hela kedjan av fastighetsnära
återvinning, genom insamling av glas, pappersförpackningar, plastförpackningar, wellpapp, tidningar, metallförpackningar, batterier, lysrör, ljuskällor och elavfall.
Vi erbjuder även slamsugning av tex oljeavskiljare och
tvättplatser.
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SVENSKA KAKEL
www.svenskakakel.se

Svenska Kakel är med sina sex egna butiker från Malmö i söder till Luleå i norr och sina återförsäljare runtom i hela landet rikstäckande när det gäller kakel och
klinker. Färg, form och yta. Möjligheterna att kombinera och skapa med kakel och klinker är oslagbara och
enorma. Tidlösa klassiska miljöer eller färgstarka nutida konstverk. Besök gärna butikerna eller gå in på vår
hemsida för att ta del av Svenska Kakels förtrollade
värld av kakel och klinker.

SWEDSECUR
www.swedsecur.se

VÄLKOMMEN TILL EN TRYGGARE VÄRLD.
Trygghetskameror, passersystem, porttelefoni,
brottslarm, låssystem.

in-

Hej!
Längtar du efter en samlad säkerhetslösning som du
vet fungerar i vardagen?
Förutom teknisk spetskompetens är vår långa praktiska erfarenhet vår främsta tillgång.
Vi vet att säkerhetslösningar, inte bara ska hålla obehöriga ute, de ska också underlätta flödet av leveranser
och besökare.
Säkerheten ska hjälpa.
Välkommen till Swedsecur!
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TEAMAB

www.teamab.se
Vi är ett kreativt byggföretag med lång erfarenhet och
bred kompetens med säte i Landskrona.
I alla våra moment strävar vi efter att vara professionella, kostnadseffektiva och miljömedvetna, utan att
tumma på kvaliteten.
Vi välkomnar nya som gamla kunder välkomna att kontakta oss.
Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 och
SS-EN ISO 14001:2004

TECTORIUS

www.tectorius.se
”Vi Förnyar era tak”!
Vi förlänger livslängden på befintliga takpannor
genom att belägga dessa med ny skyddsyta. Resultat
motsvarar nya takpannor.
Tectorius AB är marknadsledande i Sverigen som största
aktör inom takbehandling.
Vi har referenser på tiotusentals privta villaägare och
även från flertal Brf och andra fastighetsägare som
Riksbyggen, HSB & McDonalds. Vårt motto är ”nöjda
kunder”
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TEKNOVA

www.teknova.se
Teknova har i mer än 30 år levererat högkvalitativa balkong-, fasad- och fönsterprodukter, våtrumskassetter
och renoveringssystem för våtrum. Genom specialanpassade, innovativa lösningar och egen tillverkning kan
vi hantera måttanpassade lösningar. Vi erbjuder ett
komplett produktprogram, innefattande fönsterrenoveringssystem, fönsterbyte, balkonger, räcken, inglasningar och aluminiumpartier.
Vår långa erfarenhet, goda kundrelationer, medarbetarnas kompetens, engagemang och kreativitet samt
höga miljö- och kvalitetskrav är grunden för vår framgång och starka konkurrenskraft.
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ANTECKNINGAR
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ANTECKNINGAR
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ANTECKNINGAR
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FASTIGHET2019

60 LOKALA MÄSSOR UNDER 2019
Läs mer på www.fastighet2019.se

Arrangeras av: Marknadsrespons AB
Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping
Tel 0510-220 95 • www.marknadsrespons.se

