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Stadsmålarna Bygg & Fasad är ett väletablerat måleri & byggföretag i Stockholm.

Vi erbjuder fastighetsägare och företag ett helhetskoncept från byggservice 

till totalansvar vid omfattande totalrenoveringar och nyproduktionsprojekt.

Byggentreprenör med totalansvar

En naturlig del av Stockholms utveckling

Varmt välkommen att kontakta oss idag på 0708-54 51 95 för hjälp inom

renovering & underhållsåtgärder i kommande fastighetsprojekt!

30 års erfarenhet

Brf Flygbryggan
Renovering av 6.500 kvm fasadyta &
byte av plåttak. Hägernäs Täby



Kv. Daedalus
Totalrenovering av 5st huskroppar
K och Q-märkt fastighet i Gamla stan

Vi är ett väletablerat måleri & byggföretag som
utför alla vanligt förekommande byggarbeten 
vid nyproduktion, ombyggnader och 
löpande servcieärenden i Stockholm. 

Stadsmålarna Bygg & Fasad hjälper 
fastighetsägare, förvaltningsorganisationer, 
bostadsrättsföreningar och företag.

Komplett Måleri & Byggföretag

Stadsmålarna Bygg & Fasad tar sig an
helhetslösningar som totalentreprenör. 

God projektledning samt ett sammansvetsat 
kontaktnät borgar för hög produktnivå 
enligt budget, kvalitetskrav och tidplan.

Totalansvar

Vi är ett seriöst måleri & byggföretag som 
värnar om långvariga kvalitetslösningar, 
säker arbetsmiljö och schyssta villkor. 

Bolaget är medlem i branshorganisationerna 
Måleriföretagen i Sverige, Svenskt näringsliv 
och Byggföretagen. 

Trygghet med garanti

Stadsmålarna är certifierade i enlighet med 
Måleriföretagens kvalitetssystem, VLS som 
är ISO 9001 och ISO 14001 baserad.

Kvalitétstänk från start till mål

� Allt inom Måleri

� Snickeriarbeten

� Trapphusrenovering

� Fasadarbeten

� Dörrar & Fönsterbyten

� Fönsterrenovering

Arbetsförmedlingen
36.000 kvm måleriarbeten till AF's
nya huvudkontorsbyggnad i Solna



Stadsmålarna etablerades redan 1991 och har 
i 30 år varit en av regionens mest anlitade 
målerifirmor. Bolaget har utvecklats med åren 
till en kompetent totalentreprenör inom bygg.

Stadsmålarna Bygg & Fasad innehar en egen 
serviceavdelning med självgående snickare.

Våra servicebilar erbjuder snabb och pålitlig
byggservice inom snickeriarbeten på kontor, 
i kommersiella lokaler samt privatbostäder. 

Kontakta Stadsmålarna idag för en trygg
servicepartner inom Stockholmsområdet!

Lång arbetserfarenhet

Byggservice

Har du ett 
projekt för oss?
Ring oss idag 0708-54 51 95!

� Ombyggnader

� Renovering

� Nyproduktion

� Kontorsanpassningar

� Hyresgästanpassningar

� Byggservice

Byggservice
Egen byggservice-avdelning för trygg
fastighetsdrift i hela Stockholm

Swedbank Huvudkontor 
40.000 kvm målning vid nyproduktion
av Swedbanks nya HK i Sundbyberg
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Kontakta ett profsföretag idag!

Electrolux Huvudkontor
Löpande kontorsanpassningar och
renoveringsarbeten. Stadshagen

En naturlig del av Stockholms utveckling


