SEDAN 1999

– VÅR ÅRLIGA SUCCÉMÄSSA
KOMMER TILL ER!

KOSTNADSFRITT
INKLUSIVE MAT & DRYCK

FASTIGHET2019

KUNGSBACKA

KUNGSBACKA TEATER
Gymnasiegatan 42

TORSDAG 21 MARS
KLOCKAN 17.00 – 20.00

ER LOKALA
FASTIGHETSMÄSSA
För att utveckla Ert arbete i bostadsrättsföreningens
styrelse eller som fastighetsägare bör Ni besöka
Fastighet2019 som snart kommer till en plats nära er.
Här får Ni träffa några av de mest aktuella
leverantörerna i fastighetsbranschen och se
nyheter som sänker era kostnader och ökar
komforten i era fastigheter.
Ni har även möjlighet att lyssna till intressanta föredrag, ta del av mässerbjudanden
och inte minst utbyta erfarenheter med
andra bostadsrättsföreningar och
fastighetsägare.
Allt är helt kostnadsfritt för era
representanter och sker under
trivsamma former.

ALT HISS

AXEMA

www.althiss.se

www.axema.se

”ALT Hiss är ett rikstäckande
småländskt företag som arbetar med
hissar och portar i alla miljöer.”

”Axema levererar användarvänliga och
kostnadseffektiva system för passage,
porttelefon, information och bokning.”

BALCO

BAUER WATERTECHNOLOGY

www.balco.se

www.Bauer-wt.com/swe

”Balkongsystem och inglasningar som
öppnar upp ditt hem och ökar livskvalitén, året runt!”

”Energirenovering samtidig energieffektivisering ger långsiktiga besparingar i tappvatten- & värmesystem.”

BREDABLICK

CERTEGO

www.bredablickforvaltning.se

www.certego.se

”Vi erbjuder ekonomisk och teknisk
förvaltning samt byggprojektledning
med kundnöjdhet i fokus.”

”Med öppna säkerhetslösningar och
säkerhetstjänster skapar vi ökad
säkerhet och trygghet för egendom
och människor.”

CLEANPIPE

ELEKTRO
ENOMIC EMANUEL

www.cleanpipe.se

www.elektro-emanuel.se
www.enomic.se

”Vi hjälper er med allt från slamsugning
och högtrycksspolning till filmning,
infodring av ledningar och transporter
av farligt avfall och torrsug.”

”Med över 250 000
och
”Elinstallationer
medtillverkade
kvalitet och
bytta
fönster
är
vi
en
branschledande
personligt engagemang.”
totalentreprenör.”

FF-FASTIGHETSSERVICE

GREAT SECURITY

www.ff-fastighetsservice.se

www.greatsecurity.se

”FF-Fastighetsservice AB ett privatägt
företag som tillhandahåller tjänster
inom ekonomisk & fastighetsförvaltning.”

”Vi levererar intelligenta säkerhetslösningar över hela Sverige.”

KINGA
STÄD OCH ALLSERVICE
ENOMIC

LÅS & SÄKERHET

www.kingastad.se
www.enomic.se

www.lasochsakerhet.se

”Med över
000 tillverkade och
höga250
städkvalitetsresultat
bytta fönster
är vi
en branschledande
arbetar
vi också
kommunikativt
så att
totalentreprenör.”
våra
kunder ska känna trygghet.”

”Vi hjälper till med allt från lås, larm,
passersystem, bokning, övervakning
och säkerhetstjänster.”

MILJÖBELYSNING

MINOL

www.miljobelysning.nu

www.minol.se

”Vi installerar LED utan att byta
armaturer med 5 års funktionsgaranti.”

”Minol är specialiserade på övergång
till gemensamhets el, samt IMD på
varm- och kallvatten samt värme.”

NORDICLIFE FÖRVALTNING

RCO
ENOMIC

www.nordiclife.se

www.rco.se
www.enomic.se

”NordicLife erbjuder en proaktiv
fastighetsförvaltning med fokus på
kundens unika behov och möjligheter.”

”Med över 250
000 tillverkadeoch
och
”Porttelefon,
passagekontroll
bytta
fönster
är
vi
en
branschledande
tvättstugebokning från RCO ger Er
totalentreprenör.”
en
trygg, säker och smidig vardag.”

RELITA INDUSTRI OCH SKADESERVICE

SBC

www.relita.se

www.sbc.se

”Relita löser dina problem inom
industriservice, skadeservice, fastighetsservice och riv & håltagning.”

”SBC är en av landets ledande aktörer
inom bostadsrättförvaltning.”

SECOR

SPOLARGRUPPEN

www.secor.se

www.spolarna.com / www.repipe.se

”Secor - rikstäckande kedja med
lokala specialister som installerar
Daloc säkerhetsdörrar”

”I 15 år har Spolarna/Repipe levererat
avloppstjänster med fokus på helhetslösningar med hög service.”

SVENSKA LUMON

TUBUS
SECOR SYSTEM

www.lumon.se

www.tubussystem.se
www.secor.se

”Funderar ni på balkonginglasningar
till er BRF? Vi har 40-års erfarenhet
- Investera i kvalitet – Välj Lumon.”

”Relining
för er som använder
insidan.”
”Secor - rikstäckande
kedja med
lokala specialister som installerar
Daloc säkerhetsdörrar”

FÖRE

DRAGS

SCHEMA

FÖREDRAGSSCHEMA
MÄSSAN ÄR ÖPPEN Kl. 17.00 - 20.00

FÖRELÄSNINGSSAL
17.40 -18.05

RCO
”Det digitala trapphuset, utan krångel”

18.10 – 18.35

CERTEGO
”Vad ska en styrelse tänka på när man ska byta låssystem?
Allt fler väljer nu bekväma, säkra elektroniska passersystem för entréer och bokningssystem
för t.ex. tvättstugan. Låt oss sköta all hantering av nycklar och passersystem.”

19.05 – 19.30

BALCO
”Balkonger - vilket ansvar har vi i styrelsen, samt hur går vi tillväga för att genomföra ett 		
balkongprojekt? Hur kan en entreprenör med helhetsansvar ställa upp? Gör som många
andra, möt framtiden på en balkong från Balco.”

19.35 – 20.00

SECOR
”Säker dörr, säker installation”

20.00

VI AVSLUTAR KVÄLLEN MED ATT SERVERA MAT OCH DRYCK
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FASTIGHET2019

Kungsbacka Teater
Torsdag 21 mars, 17.00 – 20.00
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www.justnu.se
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FASTIGHET2019

Fastighet2019 är kostnadsfritt för Dig som besökare. I
mässbesöket ingår även mat och dryck utan kostnad.
(Meddela ev. allergier i samband med din anmälan tack!)
Då antalet platser är begränsat ber vi Dig anmäla din förening
i god tid.
Hur kommer det sig att just ni fått detta utskick?
Läs mer om vårt register och vårt arbete med din integritet på
www.marknadsrespons.se/gdpr
Anmälan görs till Marknadsrespons enligt nedan:
Telefon: 0510-220 95
Mail: anmalan@fastighet2019.se
Internet: www.fastighet2019.se

SISTA ANMÄLNINGSDAG:
MÅNDAG 18 MARS.
(OBS! själva mässan är torsdag 21 mars
För att alla mässbesökare ska få en färdig namnbricka redan
vid entrén ber vi Dig ange vilken BRF eller vilket företag ni
representerar, samt namnen på samtliga besökare. Uppge även
vilken ort det gäller tack!

VÄLKOMMEN!

0510-220 95

anmalan@fastighet2019.se

www.fastighet2019.se

KVÄLLENS MENY:

VEGETARISK
LASAGNE

Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping • Tel 0510-220 95 • www.marknadsrespons.se

