
Företagsinformation gällande Specialisterna i Skåne!

Utökad service
Specialisterna i Skåne är en av de få företagen i södra
Sverige som erbjuder jourtjänst. Vi står till Ert för-
fogande 24 timmar om dygnet! Våra kompetensom-
råden är många och vi har även ett stort nätverk
med samarbetspartner som vi kan förlita oss till när
det gäller områden som sträcker sig utanför våra
kompetensområden.

Våra kontor ligger i Helsingborg, Kristianstad samt
Malmö. Välutbildad personal hjälper Er gärna med
goda råd och naturligtvis använder vi alltid den se-
naste tekniken. Vi ökar hela tiden vår kompetens
och skicklighet. Dra nytta av vår gemensamma
styrka och testa oss nästa gång du stöter på ett pro-
blem.

Betonggruppen reparerar allt från balkonger, broar,
vägtrummor till reningsverk. Kompetensområdet är
främst följande: sprutbetongarbeten, betong-
rehabilitering, balkongreparationer, injektering och
tätning samt epoxiarbeten.

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 exem-
pelvis kabelgenomföringar. Givetvis har vi även kun-
skap om brandtätning samt återgjutning av hål om
ni önskar detta.

Golvgruppen hjälper dig med fogfria epoxigolv eller
acrydurgolv. 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 diamantslip-
ning. Efter det är det dags för själva golvläggningen.
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.

Specialisterna i Skåne utför tillsammans mindre
byggnationer. Detta kan vara alltifrån betonggjut-
ning till montering av fönsterpartier. Vi sätter alltid
kunden i främsta rummet och garanterar en hög
kvalitet på det utförda arbetet till moderata kostna-
der.

Huvudkontor
Depågatan 87, 254 64 Helsingborg
Box 22144, 250 23 Helsingborg
e-mail info@halgruppen.se

Tel. 042-16 22 79
Fax 042-16 18 81
Verkstaden 042-15 24 11
Bengt Gustafsson 0708-55 40 20

Hålgruppen i Helsingborg
Depågatan 87, 254 64 Helsingborg
Org.nr:556354-7479

Tel. 042-16 22 79
Fax 042-16 18 81
Leif Sjögren 0708-55 40 22
Patrik Sjögren 0708-55 40 40

Hålgruppen i Malmö
Företagsvägen 25, 232 37 Arlöv
Org.nr: 556519-5590

Tel. 040-43 09 00
Fax 040-43 04 43
Kenneth Andersson 0708-55 40 00

Betonggruppen i Helsingborg
Depågatan 87, 254 64 Helsingborg
Org.nr: 556556-0488

Tel. 042-16 22 79
Fax 042-16 18 81
Percy Ohlin 0708-55 40 80

Betonggruppen i Kristianstad
Hörnvägen 6, 291 44 Kristianstad
Org.nr: 556556-0488

Tel. 044-12 48 86
Fax 0706-15 48 86
Johnny Nilsson 0705-42 48 86

Golvgruppen
Depågatan 87, 254 64 Helsingborg
Org-nr: 556434-9073

Tel. 042-16 22 79
Fax 042-16 18 81

Lars Olsson 0708-55 40 54
Jari Lehtinen 0708-55 40 55


