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Vi erbjuder
20% rabatt på
material
*

Vi gör det vi kan. Lite bättre.

ANGE KOD ”BRILJANT”
*Gäller ord.pris

Här får ni ett bättre slutresultat. Oavsett om det gäller ny- eller ommålning,
fönsterrenovering eller dekorationsmålning. Vad vill ni förbättra eller underhålla?
Bred kompetens ger en bred verksamhet.
Hos Siljendahls finns erfarna målare för
nybyggnationer och renoveringar, men
också specialister på dekorationsmålning
och restaurering. Med ett stort antal
målare kommer även styrkan att organisera och projektleda. Vi klarar stora jobb
men glömmer aldrig glädjen i de små.
Siljendahls ingår dessutom i ett nätverk
av hantverkare. På så sätt har vi goda
kontakter med andra hantverkare som
vi vet gör ett bra jobb.

Vi jobbar framförallt med:
• Ny och ommålning.
• Restaurering och dekorationsmålning.
• Fönsterenovering på verkstad.
• Fönstermålning.
• Utvändig målning.
• Hjälp och stöd vid färgsättning.
• Råd vid äldre ytbehandling.
• Vi kan även hjälpa till med snickare,
mattläggare och elektriker mm.

Vi målar enbart med godkända färger och
värnar om en minimal miljöpåverkan. Det är en
naturlig del i arbete, för hela Siljendahls.
Bröderna Siljendahls Måleri AB • Västertorpsvägen 135 • 129 44 Hägersten • Tfn: 08-449 09 30

www.siljendahls.se

ERFARENHET
TRADITION
KOMPETENS
SEDAN 1970

Våra kunder ska känna sig trygga i våra händer
Renovering av trapphus
Siljendahls kunniga medarbetare
bistår med tekniskt stöd vid
renovering och ommålning.
Våra experter undersöker vilka färger
som använts tidigare och utifrån det ger
de förslag på vilken produkt som kan
användas tillsammans med befintlig.
Vi har lång erfarenhet och känsla för dekorationsmålning och restaurering av äldre fastigheter
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Servicemåleri
Våra erfarna servicemålare hjälper till
vid exempelvis försäkringsskador, fukt
och brandskador.
Våra välutrustade servicebilar täcker
hela Stor-Stockholmsområdet och utför snabbt mindre arbeten. Vi har för
närvarande 15 servicebilar som arbetar
med fastighetsägare, privatpersoner
och professionella beställare.

Fönsterrenovering
I många fall är det både miljövänligt och ekonomiskt lönsamt
samt bevarar fastighetens tidstypiska utseende.
Vårt helägda dotterföretag Södermalms glas, beläget i Jordbro industriområde,
utför renoveringar av gamla fönster. Det är miljövänligt och spar ändliga resurser.
Vår verkstad utför de flesta förekommande arbeten inom fönsterrenovering,
bland annat trälagning och måleriarbeten.
Vi monterar även ljudglas, energiglas och solfilm i befintliga fönster.
Det vill säga alla typer av arbeten som ett traditionellt glasmästeri utför.
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