FASTIGHET2021

KRISTIANSTAD

ONSDAG
27 OKTOBER
KRISTIANSTAD ARENA
VÄSTRA STORGATAN 69, KRISTIANSTAD

KOSTNADSFRITT
I N K LU S I V E M I D DAG

ERT LOKALA FASTIGHETSEVENT
För att utveckla Ert arbete i bostadsrättsföreningens styrelse eller som fastighetsägare bör
Ni besöka Fastighet2021 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 eventerbjudanden och
inte minst utbyta erfarenheter med andra bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.
Allt är helt kostnadsfritt för era representanter och sker under trivsamma former.

EVENTET ÄR ÖPPET 17.00-20.00
VI AVSLUTAR
MED MIDDAG
MENY:
DANSK FLÄSKSTEK
SERVERAS MED SOCKERSTEKT
POTATIS & GRÄDDSÅS
RÖDKÅL, BRYSSELKÅL& GELÉ

FÖREDRAGSSCHEMA

EVENTET ÄR ÖPPET 17.00-20.00
Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

17.30 – 17.55
SECOR
”När är det dags att byta dörrar i er förening? Secor erbjuder helheten från idéer till färdigt dörrbyte.
Med över 25 års erfarenhet som Daloc-koncernens sälj- och installationskedja lokalt över hela Sverige,
har hundratusentals installationer av säkerhetsdörrar, entrépartier, branddörrar, fastighetsboxar, lås och
beslag genomförts av våra certifierade installatörer.
Säker dörr. Säker installation. Det är Secor.”

18:00-18:25
CERTEGO
”Det digitala låset”

18.55-19.20
BALCO
”Hur mår balkongerna i din förening?
Vi på Balco hjälper dig och din förening genom hela byggprocessen, från de första funderingarna
till utförd slutbesiktning. Resultatet blir en balkong som de boende kan njuta ofta – och länge av.”

19.25-19.50
C4 ENERGI
”Ladda elbilen tryggt och säkert med våra laddboxar!”

BRF36
Hitta rätt leverantörer för er BRF!
Läs mer på: www.brf360.se

UTSTÄLLARE

PÅ MÄSSAN

ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS

AVLOPPSJOUREN

www.assaabloyopeningsolutions.se

www.avloppsjouren.se

”Passagesystem, bokningssystem och
porttelefoner i flerbostadsfastigheter.
Säkerhetssystem och informationssystem för tryggare fastigheter och
trevligare boendemiljö.”

”Avloppsjouren är ett företag som
levererar en helhetslösning inom
avlopp.”

BALCO
www.balco.se

UTS

”Din totalleverantör av balkongsystem,
som ger en skyddad husfasad, minskade
underhållskostnader, energibesparingar,
ökat bostadsvärde och förbättrad livskvalitet för de boende.”

BAUER WATERTECHNOLOGY SYSTEMS

www.bauer-wt-systems.se

”Rena rörsystem, energirenovering,
tappkallvatten- varmvatten- &
värmesystem”

wt systems

BRAVIDA
www.bravida.se

”Bravida ger fastigheter liv – Vi hjälper
er med installation och service i fastigheter och anläggningar.”

BRUNATA

www.brunata.se

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

C4 ENERGI

CERTEGO

www.c4energi.se

www.certego.se

”C4 Energi är det lokala och hållbara
energibolaget som värnar om kommunen och dess invånare.”

”Allt för det trygga trapphuset. Vi
installerar och sköter driften av era
digitala och mekaniska säkerhetslösningar.”

DOFAB

ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I SKÅNE

www.dofab.se

www.ekrs.se

”DOFAB AB är ett familjeföretag med
AAA-rating som tillverkar måttbeställda fönster, dörrar och portar
efter dina mått och önskemål.”

”Energi- och klimatrådgivarna i Skåne,
oberoende rådgivning till föreningar,
företag och privatpersoner.”
Energi- och klimatrådgivarna i Skåne
KOMMUNALA • OBEROENDE • KOSTNADSFRIA • EKRS.SE

GÖTALANDS
FASTIGHETSFÖRVALTNING
FASTIGHETSKONSULT

HISSCOMPANIET

www.gffab.se
www.fastighetskonsult.com
”Specialister på ekonomisk förvaltning
av
brf.”
”Allt
under samma tak!
Underhållsplanering, projektledning
och förvaltartjänster.”

www.hisscompaniet.se

LARS SJÖLANDER

Götalands
FastighetsFörvaltning

”Helhetslösningar inom hissar!
Nyinstallationer, modernisering,
service & underhåll.”
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HSB

MARMOR & GRANIT

www.hsb.se

www.marmorgranit.se

”HSB planerar, finansierar, bygger och
förvaltar bostäder över hela Sverige”

”Marmor & Granit är den naturliga
stenleverantören för Skåne Nordost där
vi ombesörjer kompletta naturstensleveranser, montering och restaurering.”

UTSTÄLLARE

PÅ MÄSSAN

MIELE

MILJÖBELYSNING

www.miele.se/professional

www.miljobelysning.nu

”Ständig vidareutveckling av kvalitet
och teknik har lett till att Miele identifieras med högsta produktkvalitet.”

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

UTS

MILJÖBELYSNING –
LADDSTATIONER
www.miljobelysning.nu

NORDQVIST BYGG & PORTSERVICE
www.osbyportservice.se

”Vi installerar Laddstationer med egen
kompetent personal”

”Vi har över 30 års erfarenhet av service och installationer av garageportar,
dörrar och fönster. Byte eller nyinstallationer.”

PODAB

PRESOM SÄKERHET

www.podab.se

”PODAB är specialiserade på professionell tvättstugeutrustning.
Välkommen till oss så hjälper vi dig till
en bekymmersfri tvättstuga.”

www.presom.se

”Certifierad leverantör av låsoch passersystem, porttelefoni och
säkerhetssystem.”

RIKSBYGGEN

SECOR

www.riksbyggen.se

www.secor.se

”Vi är en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och
offentliga fastighetsägare som
kunder.”

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

SMEKAB CITYLIFE

SPOLARGRUPPEN

www.smekabcitylife.se

www.spolarna.com / www.repipe.se

”Skapar attraktiva utemiljöer genom
produktlösningar för avspärrning,
räcke, cykelparkering och möbler –
platser för alla att trivas i, helt enkelt.”

”Helhetslösningar inom avloppunderhåll
med fokus på kvalitet och personlig
service sedan 2002.”

SVENSKA SKYDD

SYDANTENN

www.svenskaskydd.se

www.sydantenn.se

”Vi förser bostadsrättsföreningar,
fastighetsägare och privatpersoner
med marknadens bästa säkerhetsdörrar monterat och klart.”

”Vi gör livet så enkelt som möjligt
för fastighetsägare, samfälligheter och
bostadsrättsföreningar i Skåne.”

WALLBE
www.wallbe.se
”Totalentreprenör för smarta och
kompletta ladd lösningar mot BRF,
samfälligheter samt företag”

www.justnu.se

VÄLKOMMEN TILL
KRISTIANSTAD ARENA
ONSDAG 27 OKTOBER
17.00 – 20.00

KOSTNADSFRITT INKLUSIVE MIDDAG
När ni anmäler er som besökare på Fastighet2021
ingår inträde i mässan och föreläsningar

VÄLKOMMEN

OKTOBER

MED ER ANMÄLAN

M T O T

Ange följande uppgifter vid anmälan:
(gäller samtliga deltagande)
• Namn
• Vilken Brf/företag ni representerar
• Befattning
• Telefon
• Mail till förening/företag
• Eventuell matallergi
Begränsat antal platser.

0510-220 95

anmalan@fastighet.events
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www.fastighet.events

www.marknadsrespons.se

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

