
För ett hållbart 
arbete och trygghet 
i hela affären.
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Vi förbättrar världen, 
en hållbar fasad i taget

Fasadgruppen är Nordens största och Sveriges enda rikstäckande helhets-
partner av hållbara fasader med lokal närvaro, konkurrenskraftiga priser och 
gedigen erfarenhet av fasader. Verksamheten bygger på lokalt förankrade 
entreprenörsdrivna företag med tydligt fokus på samverkan, engagemang 
och kompetens. 

Vår styrka är vår lokala kännedom i kombination med vår regionala styrka. 
Vi arbetar nära dig som kund och månar starkt om relationen med alla våra 
samarbetspartners. Vår lokala närvaro gör att våra medarbetare alltid befin-
ner sig nära marknaden, vilket innebär snabb service och korta beslutsvägar. 
Entreprenörsdrivet ledarskapet leder till fokus och tillväxt. 

Varje år renoverar och bygger vi tusentals fasader runtom i Norden – det ger 
oss en unik bild av hur branschen utvecklas och vad som är aktuellt just nu. 
Vår bakgrund gör att vi på ett konstruktivt sätt kan bidra till ett mer varak-
tigt och beständigt samhälle med vackra byggnader och god livsmiljö för 
människor. Vi vet att summan av Fasadgruppens bolag tillsammans är större 
än de enskilda delarna var för sig. 
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Hållbara och vackra fasader byggs av människor, av människor som kan 
hantverket. Fasadgruppen är en utpräglad hantverkskoncern med över 
600 medarbetare och vi har funnits i fasadbranchen sedan 1963. Att arbeta 
engagerat med hållbart hantverk är en framgångsfaktor och är utgångs-
punkten för alla våra företag inom koncernen. 

Vår vision är att skapa hållbara fasader, så att vi kan bidra till ett mer varak-
tigt och beständigt samhälle med vackra byggnader och god livsmiljö för 
människor. Samtidigt arbetar vi för att kombinera arkitektoniska värden 
med ett effektivt och hållbart arbetssätt.

Med en entreprenöriell utgångspunkt tillåter och uppmuntrar vi varandra 
att prova, utvärdera och revidera i strävan ständigt förfina, förbättra och 
fortsätta att utvecklas. Vi erbjuder en trygghet i hela affären. 

Ett hållbart arbete och   
trygghet i hela affären
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Trygg arbetsprocess 
för kunden
Stort och smått, gammalt och nytt – från början till slut

Vi arbetar på den nordiska marknaden som helhetspartner med alla 
typer av uppdrag – stora som små, gammalt som nytt  och från början 
till slut. Våra huvudsakliga kunder är fastighetsägare, fastighetsförval-
tare, konsulter, bostadsrättsföreningar, byggbolag, stat, kommun och 
landsting. 
 
Eftersom vi inom koncernen har gjort alla typer av arbeten, är vi bra på att 
förutse projektetfallgropar och kan förvarna om dem och kringgå dem.

Vi är helhetspartner inom:

Murning

Putsning

Betong

Fönster, balkong och tak

Kolfiberförstärkning

Hyrställning

Vårt erbjudande
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Ett steg i taget

Från början till slut: 
Vi är med i hela processen från konsultation, produktionsledning av bygget, 
administration till färdig produkt. 

Konsultation Kalkyl

Uppsättning 
av team

Projektering Förberedelser
produktion

Startmöte Produktion Kvalitets- 
kontroll

Anbud
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HYRSTÄLLNING STOCKHOLM AB

Företag som ingår i Fasadgruppen:
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Fasadgruppen Norden AB  
(huvudkontor)
Wallingatan 2
111 60 Stockholm
info@fasadgruppen.se
www.fasadgruppen.se

REGION ÖST 

STARK Fasadrenovering  
i Sverige AB
Månskärsvägen 10 B, 7 tr
141 75 Kungens Kurva
info@starkfasad.se
www.starkfasad.se

Mälardalens  
Mur & Puts AB
Skälbygatan 7
745 37 Enköping
info@murputs.se
www.murputs.se

V Fasad AB
Månskärsvägen 10 B, 7 tr
141 75 Kungens Kurva
info@valvet.se
www.valvetfasad.se

Simtuna Bygg & Betong 
Teknik AB
Tryckfärgsvägen 2
197 40 Bro
bjorn@simtuna.se
www.simtuna.se

Fasadteknik i
Nyköping AB
Företagsvägen 22
611 45 Nyköping
info@fasadteknik.se
www.fasadteknik.se

Karlaplans Plåtslageri AB
Vretensborgsvägen 21
126 30 Hägersten
info@kp-plat.se
www.kp-plat.se

REGION NORD

Valbo Fasad  
Entreprenad AB
Strömsbrovägen 17
803 09 Gävle
info@valbofasad.se
www.valbofasad.se

Ume fasad AB
Mjölkvägen 51A
906 28 Umeå
info@umefasad.se
www.umefasad.se

REGION VÄST

Johns Bygg & Fasad AB
von Utfallsgatan 14
415 05 Göteborg 
info@johns.se
www.johns.se

Frillesås Mur & Puts AB
Annebergsvägen 7 B 
432 48 Varberg
info@frillesasmurputs.se
www.frillesasmurputs.se

Mellansvenska Fasad,
Lars Svensson AB
Industrigatan 5
692 33 Kumla
info@mellansvenskafasad.se
www.mellansvenskafasad.se

REGION SYD

Murpoolen i Skåne AB
Russgatan 1
212 35 Malmö 
morgan@murpoolen.se
www.murpoolen.se

Malmö Mur & Puts AB
Russgatan 1
212 35 Malmö
niclas.ek@mmp-ab.se
www.mmp-ab.se

AB Karlssons Fasad- 
renovering
Malmvägen 10, Ädelfors
570 15 Holsbybrunn
adelfors@karlssonsfasad.se
www.karlssonsfasad.se

Allt i murning i
Karlshamn AB
Giselbergsvägen 246-35
374 50 Asarum
info@alltimurning.se
www.alltimurning.se

P. Andersen & Søn  
Entreprise A/S
Hovedvejen 79
4320 Lejre
Danmark
info@facadepuds.dk
www.facadepuds.dk

Vi finns alltid nära dig!  



Fasadgruppen Sverige AB   
Wallingatan 2, 111 20 Stockholm    
info@fasadgruppen.se
www.fasadgruppen.se

För trygghet  i hela affären
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