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ÖRESUNDS LEDANDE FASADBYGGARE
Öresunds Fasad & Kakel grundades i Helsingborg år 2010. Vi utför arbeten i hela Öresundsregionen, 
där vi strävar efter att vara en marknadsledande aktör. Det händer faktiskt att regionen sträcker sig 
ända upp till Halland. 

För att alltid leverera rätt kvalitet lägger vi stor vikt vid vårt ansvarstagande och vår yrkesskicklighet. 
Med vår erfarenhet och samlade kunskap i ryggen hjälper vi dig med att hitta de allra bästa 
lösningarna, så att du får en snygg fasad som håller i många år. Självklart står vi för det vi offererar, 
ger försäkring på våra arbeten och finns tillhands under hela garantitiden. 

På Öresunds Fasad & Kakel lever vi högt på vårt goda rykte. Vårt mål är att ständigt utvecklas, det 
gör vi genom att satsa på vår personal och se till att de trivs på sin arbetsplats. Våra murare har 
de utbildningar som krävs för att utföra ett säkert arbete av hög kvalitet. Därmed kan vi möta våra 
kunders, och framtidens, krav. Stor erfarenhet skapar också en yrkesstolthet och ett engagemang 
som vi hoppas att du som kund märker av. 

Välkommen till Öresunds Fasad & Kakel!

Välkommen in till oss på  
Bilcentrum i Hässleholm!

Vi utrustar bilar efter dina behov.

Transportbilssäljare
Tel: 0451-38 30 38
markus.lyberg@bilcentrumgruppen.se
www.bilcentrumgruppen.se



EN FASADEXPERT MED BRED KOMPETENS
Det är fasader vi är specialister på, vi arbetar med både renovering, ombyggnad och nyproduktion 
på uppdrag av bostadsrättsföreningar, byggföretag och privatpersoner. Samtidigt finns det i vår 
personal en väldigt bred kompetens som gör att vi även kan ta oss an andra typer av projekt, både 
som total- och underentreprenör. Till exempel har vi nyligen inlett en satsning på nyproduktioner. 
Vårt mål är att växa i en lagom takt, där kvalitet och våra kunders trygghet alltid går först. 

Alla fasader är unika och har olika behov och utmaningar som de behöver rustas för. Vår 
erfarenhet och samlade kunskap hjälper oss att ge dig de allra bästa lösningarna, så att din fasad 
håller hela husets livstid. Vi hjälper ofta fastighetsägare vid olika typer av försäkringsärenden. 
Många hus i Skåne har tyvärr problem med för täta fasader som innesluter fukt och därigenom 
skadar både material och människor. 

Omsorgsfullt byggande inom fasad, interiör, 
betong och golv. Läs mer på www.sto.se

> Skräddarsydda fasadlösningar 
> Unika designmöjligheter 
> Råd och stöd genom hela processen

VI HJÄLPER DIG MED:
• Fasadtegling 
• Blockmurning 
• Putsning, tjock- och tunnputsning 
• Ventilerade fasadsystem 
• Omfogning av fasad och skorsten 

• Restaurering av frisar och gesims 
• Balkongrenovering 
• Till- och ombyggnation
• Totalentreprenad och nyproduktion 
• Kakel- och klinkerarbete
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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.

GoZee-appen gör broschyren levande
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KONTAKTA OSS GÄRNA SÅ PRATAR VI MER  
OM DITT SPECIFIKA FASADARBETE!

Långebergavägen 134, 256 69 Helsingborg
042-400 26 27 

info@oresundsfasad.se
www.oresundsfasad.se
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