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Vi erbjuder kompletta 
underhållslösningar & nybyggnationer

Kvalitet & trygghet – en långsiktig vision.



Kompletta balkonglösningar
Hos oss finner Ni lösningar för allt gällande 
balkonger – allt från inglasning, lagningsystem 
till nybyggnad av balkong!

Putsningsarbeten
En av våra många specialiteter! Vi garanterar dig puts-
ning av högsta kvalitet gällande allt från  speciellt kultur-
klassade fastigheter till putsning av nyproduktioner. Stolt 
kan vi säga att vi arbetar med alla typer av 
puts. Vi utför renoveringar som rengöring, 
lagning av puts och målning av fasaden.
i värsta fall, om fasaden är av väldigt dålig 
kondition  kan blästring bli nödvändigt. 
Då tar vi oss in till stommen och lägger 
på en helt ny och fräsch fasad, som 
håller länge. 
Vi arbetar med all typ av puts.

Taktvätt
Vi rengör era tak för att minska 
risken för fuktskador, tjälskador. 
Detta förlänger livslängden 
på era tak, ökar värdet av er 
fastighet och ser bra ut.



I fem år har vi drivit och utvecklat vår verksamhet Fasad & Kakel. Vi kan med stor glädje berätta 
att vi idag är ett härligt arbetslag på över 40 personer, där var och en är engagerad och arbetar 
för att upprätthålla vår vision. 

Vår strävan ligger i att våra kunder ska känna sig trygga och nöjda med våra insatser, 
för att detta skall bestå lägger vi stor vikt på att Fasad & Kakel ska vara en rolig arbets-
plats att gå till. Vi är minst lika måna om varandra som vi är om våra kunder, allt för att 
behålla en ärlig och genuin arbetsanda!

En favorit är större projekt där vi får bita tag i de flesta delarna av en helrenoverings-
process. Bostadsrättsföreningar är ett gott exempel på sådant projekt. Givetvis håller vi 
gärna kvar kontakten för eventuella framtida ändringar, påbyggnader eller justeringar. 
Vi förstår vikten av att du skall kunna erbjuda din förening bekväma och säkra hem, 
därför har vi en 5-års garanti på alla våra entreprenader.

Totalentreprenader & Långsiktiga driftåtaganden

Kakel & Klinkerarbeten
Vi åtar oss alla sorters badrumsprojekt 
som totalentreprenör, vilket innebär att 
vi tar hand om renoveringen från bör-
jan till slut.Vi kan även erbjuda tekniska 
lösningar anpassade efter kundens 
önskemål. Efter avslutad entreprenad 
överlämnas kvalitetsdokument.



Helsingborgs Fasad & Kakel AB
Hortensiagatan 3 

256 68 Helsingborg
Org nr: 556781-4248

telefon: 042 - 400 50 40
epost: info@fasadokakel.se

www.fasadokakel.se

Vi är medlem i Sveriges Byggindustrier och arbetar 
för att höja branschens anseende genom att 
värna om god affärssed och kvalitet i byggandet. 
Läs mer om våra certifieringar och kvalitetsarbete 
på vår hemsida. 
Fasad & Kakael AB innehar full ansvarsförsäkring.


