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När det finns fog för
riktiga experter

Växel 042-16 22 79
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Box 13012
250 13 HELSINGBORG

Golvgruppen hjälper dig med
fogfria epoxi.- och acrylgolv. Till
att börja med kan vi ge dig goda
råd om vilken typ av beläggning
som passar er miljö bäst. Därefter
gör vi ett grundligt förarbete som
kan innefatta allt från
stålkuleblästring till
diamantslipning. Efter det är det
dags för själv golvbeläggningen.
Till slut ger vi dig goda råd om hur
du bäst sköter och efterbehandlar
ditt nya golv för att det skall hålla
sig fräscht i många år.
Våra golvbeläggningar gör sig bra
bl.a. på lager, verkstad, storkök,
duschutrymme, butiksytor m.m. Vi
anpassar golvbeläggningen efter dina
krav och din miljö vilket garanterar en
bra produkt till rätt pris! Det finns
många typer av golvbeläggningar,
men vi har valt ut några av dessa och
presenterar här dess
användningsområde.

Acrydur Industri 3-4 mm
Acrydur Industri är det typgodkända
beläggningssystemet för industriella
ytor. Vattentäthet, hygien, städbarhet
och mekaniska egenskaper är några
av de krav som Acrydur Industri
motsvarar.

Uredur 2-4 mm
Uredur används på betong- och
asfaltgolv som utsätts för medeltung

Golvebeläggningsarbete på AG�s Favör i Landskrona.

Acrylbeläggning på altan i Helsingborg.

trafik i t.ex. butiker, laboratorier,
tvättutrymmen, lagerutrymmen och på
truckvägar. Används som 0,5 mm
tjockfilmsfärg eller 2-4 massa
beläggning. Uredur tål vatten och
kemikalier, särskilt syror.
Beständigheten mot olja, fett och
bensin är god. Beläggningen är
elastisk och tål slag, nötning och
temperaturväxlingar. Dock tål den inte
kontinuerlig påverkan av starka
lösningsmedel eller alkalier.

Temafloor 500 ESD
Tvåkomponent lösningsmedelfattig
epoxibeläggning för gamla och nya
betonggolv utsatta för måttlig
mekanisk nötning inom elekronik- och
sprängämnesindustrin samt där
lösningsmedel hanteras. Produkten är
ESD-godkänd och uppfyller kraven
enligt EN100015-1 (SP-Method 2472,
Appendix 3).

Peran RC 7-12 mm
Peran RC Rustik är ett
lösningsmedelsfritt epoxisystem med
inblandning av dekorativ natursten,
infärgad sten eller marmor. Systemet
ger en tjocklek från 7-12 mm

beroende på val av stenstorlek. Peran
RC Rustik är lämplig för butiker,
utställningshallar, korridorer, bilhallar
och andra utrymmen som kräver
estetik och slitstarka golv.
Möjigheterna är många! Färgval,
intarsia och logotypinläggningar ger
det annorlunda golvet. Dessutom ger
det en god ljuddämpningsreducering.



Allt från injektering till
betongsprutning
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Betonggruppen reparerar allt från
balkonger, broar, vägtrummor till
reningsverk. Kompetensområdet
är främst sprutbetongarbeten,
b e t o n g r e h a b i l i t e r i n g ,
balkongreparationer, injektering
och tätning samt epoxiarbeten.

Vårt breda kunskapsområde och
långa erfarenhet medför att vi ofta blir
anlitade för att utföra
betongreparationer på reningsverk,
spannmålssilos, kärnkraftverk, och
pappersbruk. Utöver detta blir det
även en hel del fasadrenoveringar,
vägtrummor, balkonger och broar.

Betongsprutning
Korrekt behandling och underhåll av
ytor på betongkonstruktioner är god
ekonomi. Betongsprutningsmetoden
används mestadels vid reparation av
broar, dammar, pågjutningar täck-
skiktsökning, skyddssprutning i
bergrum etc. Sprutbetong kan
appliceras på de flesta underlag.

Betongrehabilitering
Korrekt behandling och underhåll av
ytor på betongkonstruktioner är god
ekonomi. Längre levnadstid ger lägre
kostnader. Med vår moderna teknik i
och på betong löser vi era problem.

Injektering och tätning
En framgångsrik injektering motsvarar
att med en målinriktad injektering fylla
öppna sprickor och hålrum fullständigt

Betongsprutning av bro i Xxxxxxxxxx.

i en föreskriven specifik betong eller
bergvolym.

Polyrutan
Används för tätning av
vatteninträgning. Polyrutanen
pumpas in och reagerar med vattnet,
varvid en kontrollerad
reaktionsprocess sätts igång.

Epoxi
Injektering med epoxi för limning av
sprickor i konstruktioner. Förhindrar
vatteninträngning samt förbättrar
bärförmåga och beständighet i
konstruktionen

Cementinjektering
Microcement för sprickor från 0,2 mm.
Injekteringsbruk för utfyllnad av större
utrymme . Fungerar även som tätning
och förstärkning av andra
konstruktioner.

Välutrustad och hög beredskap
Vi har två välutrustade lastbilar som
alltid står i beredskap för att snabbt
kunna etablera sig på nya objekt.
Etableringsområdet är hela södra
Sverige och inget objekt är för litetBetongsprutning av vägtrumma i Xxxxxx.

eller för stort. Kontakta oss för en
genomgång av ditt objekt och varför
inte testa vår beredskap?



Erfaren och kvalificerad
personal gör dina hål
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Hålgruppen utför allt från rivning
till kvalificerad håltagning.
Maskinparken är stor och
erfarenheten är lång. Vi sågar
stora runda hål med wire för nya
trappöppningar likväl som vi gör
små hål för exempelvis
kabelgenomföringar.
Avancerad håltagning såsom
håltagning av valv för nya hissar
kräver noggrant förarbete och
uppföljning under arbetets gång.
Många faktorer är avgörande för
slutresultatet och minsta avvikelse kan
resultera i en ren katastrof. Avväxling
och provisorisk uppstämpning är en
förutsättning för ett korrekt utförande.
Beräkningar görs och en
håltagningsplan upprättas som ligger
till grund för hela arbetet. Minsta
felberäkning kan medföra att valv och
väggar spricker för att sedan rasa
ihop. Att håltagningen utförs med
högsta möjliga exakthet är viktigt då
man efter håltagning skall montera
hiss. Kvalificerad håltagning kräver
mer än man kan ana!

Utbildad och certifierad personal
Samtliga anställda på Hålgruppen har
genomgått yrkesutbildning och
innehaver yrkesbevis utställt av
branschorganisationen. Utöver detta
genomgår personalen fortlöpande
utbildning på nya maskiner och mate-
rial. Arbetsledningen har genomgått
utbildning inom arbetsmiljö och
entreprenadjuridik vilket garanterar ett
väl utfört arbete.

Mindre byggnationer
På senare år har efterfrågan på
efterarbete ökat drastiskt. Detta
innebär att vi i allt större utsträckning
ansvarar för bl.a.
återgjutning av
betong i
u p p s å g a d e
avloppsrännor
och brandtätar i
borrade hål när
kabelgenomföringar är gjorda. Något
som också är vanligt är att vi monterar

fönster och dörrar efter uppsågning är
gjord.

Stort nätverk
Med lång erfarenhet inom i branschen
har vi samlat ihop ett stort nätverk av
duktiga hantverkare. Vi kan därför
erbjuda ett koncept där vi utför allt från
början till slut. Smidesarbete, vvs, el,
betong, borttransporter m.m.
Fördelarna med ett stort nätverk är att
vi nyttjar �gräddfilen� och kan därför
erbjuda en bra produkt till ett bra pris.
Som kund slipper du oroa dig för
slutprodukten och kan lugnt avvakta
ett färdigställande av arbetet.
Dessutom behöver du endast se en
faktura i stället för tre-fyra stycken!

Jourtjänst dygnet runt
Vattenläckage uppstår inte bara på

dagtid och under måndag-
fredag. Därför står vi till ert
förfogande 24 timmar om
dygnet. Våra kontor finns
i Helsingborg,
Kristianstad och Malmö.

Med placering på dessa
orter kan vi snabbt och enkelt nå ut till
din arbetsplats inom en timme. Denna

service är vi ensamma om i Skåne!
Prova oss näst gång...

Akut håltagning
Med vår stora personalstyrka kan vi
erbjuda �akut håltagning�. Du ringer
och beställer och vi kommer på studs.
Dock kostar denna service några
kronor extra, men hur mycket tid och
pengar sparar du på denna service?

Wiresågning av dörr i 75 cm betongvägg på Telia i Helsingborg.

HELSINGBORG
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Rivning och sanering
med tanke på miljön
Att utföra rivning och sanering
kräver att man tänker efter före.
Därför upprättar vi alltid en
rivningsplan där vi klart och
tydligt anger vad som skall ske och
varför. Utöver detta anges även
hur vi skall hantera allt avfall
oavsett om det är miljöfarligt eller
ej. Kvalificerad rivning och
sanering kallar vi detta!

MALMÖ

Nedlyft av demonterade läktarelement på Olympia i Helsingborg.

Upplägg av balk vid Hemlock i Helsingborg.

Xxxxxxx

Rivning och demontering
Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x.
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx.

Sanering av miljöfarligt avfall
Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x.
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx.

Borttransport av massor
Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x.
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx.

Tipp och deponering
Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x.
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx.

Stort arbetsområde
Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x.
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx.

Dokumentation och garanti
Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x.
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx.



Besök oss på webben och
få mer information

www.halgruppen.se
info@halgruppen.se

www.golvgruppen.net
info@golvgruppen.net

www.betonggruppen.se
info@betonggruppen.se

Allt fler företag och privatpersoner
får fast uppkoppling till internet
vilket gör att fler nyttjar internet
som ett verktyg och hjälpmedel. Vi
har tagit fasta på detta och har
utvecklat våra hemsidor till
fullspäckade informationsbaser.
Till höger ser du exempel på våra
hemsidor och har du tillgång till
internet bör du per omgående besöka
dessa. Där kan du få mer och
utförligare information och vi lägger
även upp våra nyheter fortlöpande på
dessa sidor.

Produktinformation
När det gäller Golvgruppen och
Betonggruppen kan du få information
om samtliga produkter som vi
använder. Som ansvarig inköpare är
detta till stor hjälp när det gäller att
hitta rätt bland det stora urvalet.
Länkar till tillverkare finner du också
vilket gör att du på ett enkelt och
smidigt sätt kan hitta all tänkbar
information.

Referensobjekt
Casestories och referensobjekt finns
även att ta del av. Här kan du kanske
hitta något som påminner om ditt
kommande objekt? Om du har tillgång
till Acrobat Reader så kan du ladda
hem casestories som berättar mer
utförligt om en del intressanta objekt.

Vem är vem
Du hittar all vår personal på våra
hemsidor samt telefonnummer till
dessa. Som trygghet för dig har även
samtliga anställda ID-kort som
verifierar att de är anställda av oss
samt innehaver yrkesbevis.



Punktlighet och kännetecknas av
att vi håller utlovade tider för
såväl möten som arbetsstart och
slutfört arbete. Noggrannhet
genom att vi utför ett
yrkesmannamässigt arbete som
kännetecknas av �rätt från
början�.

Kvalité och miljö är
viktigt för oss

Leif Sjögren, koncernchef med placering i Helsingborg.

Vi arbetar med ansvarskänsla, utför
egenkontroll och lämnar
arbetsplatsen välstädad. Kunden hålls
välinformerad genom att i god tid tala
om hur arbetet skall utföras samt när
arbetet beräknas vara färdigt.

Rapporter eventuella avvikelser
Givetvis rapporterar vi eventuella
avvikelser. Kompetens sörjer vi för
genom att ha såväl praktiskt som
teoretiskt välutbildade medarbetare.
Genom att utnyttja rätt person på rätt
plats kan vi utföra de jobb vi åtar på
ett problemlösande och yrkesskickligt
sätt. Gott och ansvarsfullt
uppträdande kännetecknas hos oss
av ett välvårdat yttre och ett trevligt
uppträdande. Vi visar aktsamhet med
kundens egendom och städar upp
efter oss. Vi behandlar kunden/
beställaren så som vi själv vill bli
behandlade. Flexibilitet åstadkommer
vi genom att ställa upp på kundens
önskemål på ett positivt sätt.

Vi vågar göra nya saker
Vi vågar göra nya saker och utvecklar
ständigt vår allsidighet. Vårt kontor är
bemannat mellan kl. 06.30-17.30 och
på övrig tid finns vi tillgängliga via

telefon. Kretsloppsanpassat
miljömedvetande kännetecknas hos
oss av att vi gör miljöanpassade inköp
och minimerar resursförbrukningen i
alla verksamheter samt att vi
källsorterar. Syftet är att i så liten grad,
som den senast kända och beprövade
tekniken möjliggör, tära på ändligas
resurser, utan att äventyra ekonomisk
stabilitet i företaget.

Avdelningsmöte
En gång i kvartalet har vi
avdelningsmöte där samtliga
anställda deltager. Under dessa möte
diskuteras eventuella problem och
�bollar� tankar och idéer inför
kommande objekt. Detta gör att vi
alltid är �up to date� med läget och kan
snabbt styra in på rätt spår igen om vi
skulle komma på fel väg.

Koncernmöte
Avdelningschefer, säljare och
arbetsledare träffas en gång i
månaden och rapporterar från sina
avdelningar. Inget lämnas åt slumpen
och vi är alltid förberedda på
inkommande objekt. Samordning är �a
och o� för vårt koncept ochAvdelningsmöte i Helsingborg.

återkommande koncernmöte i
kombination med avdelningsmöte gör
att vårt team är effektiva till 100%.

Yrkesstolthet
Att göra �rätt från början� är något
kunden förutsätter, men som kunden
många gånger prioriterar bort när man
köper in sitt objekt. Vi ger dig ett
korrekt pris direkt och gör �rätt från
början�. Kvalitet och service får du på
köpet...




