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Vi skapar
rum för
trivsel.
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Vi känner oss nöjda
först när vi skapat rum
där människor trivs.

EN HELHETSLÖSNING MED MÅNGA FÖRDELAR

Vi kan
ytskikt.
Från golv
till tak.
En renovering behöver inte innebära en påfrestning för medlemmarna i en
bostadsrättsförening. Det har vi på Miljönären tänkt på. Därför har vi upparbetade
rutiner som säkerställer ett väl utfört jobb samt en enkel och trevlig process.
Det innebär trygghet och trivsel för alla i bostadsrättsföreningen.
Våra fem steg i processen:
1

Första besöket som formar uppdraget

2

Offert

3

Planering

4

Genomförande

5

Avlämning

Miljönären erbjuder måleri, golv, kakel, klinker och fönsterrenovering.
Våra skickliga hantverkare med specialkompetens i kombination med vårt
breda utbud av tjänster gör oss till en helhetspartner för fastighetens alla ytor.
Genom detta vill vi vara en trygg
helhetspartner som skapar rum för trivsel!

Måleri
Måleri är en konst – speciellt när det gäller att anpassa
arbetet efter de speciella förutsättningar som önskas i
varje bostadsförening. För oss är det viktigt med en
vacker slutfinish som skänker glädje i många år.
• Fasadmålning
• Målning trappuppgångar
• Målning interiört
• Plåtmålning
• Tapetsering

Golv
Rätt golv kan lyfta ett helt rum. Miljönären har kunniga
golvläggare som lägger, slipar och underhåller de
lesta typer av golv. Självklart renoverar vi även
våtutrymmen med golv- och väggmattor.
• Brett utbud
• Extra slitstarka golv
• Golv- och väggmattor
• Golvslipning
• GVK-certifiering

Kakel & Klinker
Miljönären sätter kakel och klinker i tvättstugor,
badrum, kök och våtutrymmen. Givetvis är vi ett
certifierat våtrumsföretag enligt Byggkeramikrådets
branschregler för våtrum (BBV).
•
•
•
•
•

Fönsterrenovering
När gamla och slitna fönster bidrar till ökade uppvärmningskostnader är det dags att renovera fönstren – inte byta dem.
Det är även bättre ekonomiskt. Dessutom behålls husets
karaktär med renoverade fönster.
•
•
•
•
•

In- och urmontering av fönster
Byte av skadat trä
Omkittning
Montering av tilläggsruta
Tätningslister

Brett utbud
Allmänna våtutrymmen
Källare, entré, tvättstuga
Lägenhetsrenovering
BBV-certifiering

Specialkompetens
som lönar sig i längen
Lång erfarenhet och hantverksskicklighet, i kombination med
marknadens bästa produkter, gör oss till en trygg helhetspartner för alla typer av ytskikt.
P L ÅT M Å L N I N G
Alla kan inte utföra plåtmålning av hög kvalité. För det krävs specialkompetens och extrem noggrannhet. Miljönären uppfyller dessa
krav och har en stor rutin av dessa uppdrag. Vi utför plåtmålning
på alla typer av byggnader – såväl moderna som känsliga K-märkta
fastigheter. Vi har en toppmodern maskinpark, vilket är självklart när
vi motsvarar de krav och önskemål som finns på marknaden.

K U LT U R M Å L E R I
Finns det gamla delar inom er bostadsrättsförening som kräver
kulturmåleri med extra kunskap? Det klarar Miljönären, som har
stor erfarenhet när det gäller renovering av kulturfastigheter
som kyrkor, herrgårdar och andra äldre fastigheter.

AKUSTIK & BRANDSKYDD
När Miljönären målar ytskikt på offentliga miljöer, som kontor, skolor,
korridorer och trapphus, möts vi ofta av speciella krav på att akustiken
ska vara på rätt nivå och att det ska vara hög brandskyddsklass. Då
använder vi beprövande produkter med är uppskattat av marknaden.
Det ska vara rätt produkt till rätt miljö.

P U T S - & S T E N FA S A D E R
Puts- och stenfasader ska kunna bli helt färgäkta och inte blekna.
Skador kan då också lagas utan att det syns. Tack vare speciellt
ändamålsenliga produkter som passar till varje enskilt uppdrag ser
vi dessutom till att fasaderna klarar ett längre underhållsintervall.

GARAGE & KÄLLARE
Miljönären använder alltid produkter som är optimerade för
ändamålet, i källare och garage använder vi produkter med extra
tålighet och som reflekterar ljus extra bra vilket gör urymmen
känns ljusare och mer tillgängliga.

Tryggt och
smidigt med
Miljönärens
underhållsavtal
Miljönärens underhållsavtal
innebär att vi under en
överenskommen tidsperiod
ansvarar för underhållet av
de aktuella ytorna på eller
i fastigheten.
Upplägget skapar ökad
trygghet och är lönande i
längden och håller alltid
fastigheten i gott skick.
Med ett väl genomtänkt
undethållsavtal undviks att
vissa områden blir eftersatta
och det är en investering som
ger direkt och bra feedback
från boende i fastigheten.

Det är alltid nära till Miljönären, kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning!
AVESTA | BORLÄNGE | FALUN | KARLSTAD | KRISTINEHAMN | LUDVIKA | MORA | RÄTTVIK | ÖREBRO
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