Högsta kvalitet
på kortast tid

Hej,
Vi på Mälardalens Fönsterrenovering AB har sedan starten 2006 vuxit till att bli ett av Stockholms största fönsterrenoveringsföretag.
Vi servar idag alla kunder som har behov av traditionell fönsterrenovering, från den lilla villan till jätteprojektet.
Vår målsättning är att alltid leverera en problemfri och snabbt genomförd entreprenad, med bra kvalitet och ett kundbemötande
med servicegrad i toppklass. Som kund är du självklart alltid välkommen att besöka oss före, under och efter projektet, på plats och
i vår verkstad. Eller ännu bättre, kontakta våra tidigare kunder och se vad de säger.
Scanna QR-koden för att direkt komma till vår hemsida där du kan läsa mer om oss och vad vi kan göra för dig.
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Bågarna kommer in i mycket varierande skick
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Ledande leverantör av
fönsterprodukter. Och
specialister
på fönsterrenovering,
ventilation och tätning.

Mullsjö Huvudkontor Lager
Tel 0392-360 10
Box 90, 565 22 MuLLsjö

GöTEBORG säljare
Tel 031-711 66 90

KisTa Yrkesbutik Kontor
Tel 08-26 52 10
Haukadalsgatan 8 b, 164 40 KIsTA

Rötskadade delar byts ut, bågen slipas

Persienn Producenterna AB
har levererat solskydd sedan 1987

Barnsäkra produkter I enlighet med EN 13120.

Varför väljer våra kunder oss?
•
•
•
•

Problemfritt. Vi lägger ner mycket tid på planering och organisation för att se till att projektet håller
tidplanen och eventuella boende vet exakt vilka dagar vi behöver vara i deras lägenheter.
Kvalitet. Vi jobbar kontinuerligt med alla processer för att kunna garantera en mycket hög kvalitetsnivå.
Snabbt. Genom noggrann planering kan vi hålla marknadens snabbaste cykeltider. Huset på framsidan gjordes t.ex. på 10 kalenderdagar.
Kundbemötande. Eftersom vi ofta går in i folks hem är det viktigt att våra medarbetare är respektfulla
och hjälpsamma.

trären och kittas om med långlivskitt

• Redovisning
• Bokslut
• Revision
• Ekonomisk rådgivning
• Deklarationer
• Bolagsbildningar

Efter:

Slutresultatet efter oljning, grundning och 2 färdigstrykningar,
redo att hängas tillbaka

Västra Trädgårdsgatan 41
Box 94, 611 23 Nyköping
Växel 0155-28 06 80
Fax 0155-21 34 21

Hästholmsvägen 32
Box 2004, 131 02 Nacka
Växel 08-718 31 25
Fax 08-718 45 00

Glimmervägen 6
141 34 Huddinge
08-120 211 00

ALCRO RAPID FÖNSTERFÄRG
Glans och kulörbeständig
Snabbtorkande
Framtagen endast för
proffs/fönsterstationer
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