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TIMBLADS ÅTERSKAPAR
OCH NYSKAPAR
Vi är specialister på
renoveringsmåleri
i trapphus och entréer,
av fönster och lägenheter.

Läs mer om några
aktuella uppdrag.

Stockholms fastigheter
– en kulturskatt
Stora delar av Stockholms äldre fastigheter är ett
fantastiskt kulturarv värt att vårda och bevara.
Pampiga entréer och trapphus, vackra dekormålningar,
ornamentering och utsmyckningar präglar fastigheterna
runt förra sekelskiftet och inledningen på 1900-talet.

”DET BLEV HUR
BRA SOM HELST…”
”Det blev hur bra som helst och vi har fått mycket för
pengarna. Alla har verkligen varit superduktiga.
Här lyser det verkligen av yrkesstolthet.
För mig var det viktigt att rädda
de fantastiska målningarna och ta
ansvar för vårt kulturarv.”

FASTIGHETEN KADETTGATAN 3 i Vasastan från 1930 är ett vackert hus med
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marmortrappa, gallerhiss, nischer och vackra fönster. Entrén och trapphuset
är smakfullt och rikligt dekorerade. Men tiden hade satt sina spår. Färgen och
utsmyckningarna hade tappat sin ursprungliga lyster och fått en del törnar
under årens lopp. Timblads fick i uppdrag att återställa den forna glansen.

”ALLA I HUSET ÄR
VÄLDIGT NÖJDA”
”Det har varit fantastiskt trevligt och lätt att jobba
med Timblads. Tillsammans har vi jobbat fram
färgprover och testmålat för att hitta rätt nyanser.
Man blir verkligen glad över att det finns
så duktiga hantverkare idag.
Alla i huset är väldigt nöjda
med resultatet.”

BRF. PELIKANEN 5, Katarina Bangata 13 och 15, är en väldigt vacker fastighet
från 1902 med totalt 24 lägenheter. De båda entréerna och trapphusen
har genomgått en genomgripande översyn. Tak och väggar har målats och
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en del snickerier har bytts ut. I entréhallen i nr 13 har den tidigare unika
marmoreringen återskapats och entrén i nr 15 har fått en vacker inramning
med Carrara–marmor som förebild. De tidigare blåmålade dörrarna har nu
fått en vacker ekådring. Totalt ett 30-tal dörrar ha målats i fastigheten.

Välkommen hem!
Vi återskapar och
renoverar med känsla
och respekt.

Timblads har lång erfarenhet av renoverings
måleri. Här finns kompetensen och viljanatt
återskapa glansen från förr. Vi skapar en
attraktiv och välkomnande miljö för de
boende med hjälp av färg, dekormåleri och
inte minst ljus. Kontakta oss så kan vi tillsammans se vad som kan göras i er fastighet.

www.timblad.se

”Våra trapphus började kännas mörka och dystra.
Färgen började släppa på flera håll och det var
en salig blandning av kulörer. Valet av
entreprenör föll på Timblads. Allt har
fungerat perfekt och vi är väldigt
nöjda med resultatet”

BRF. KALLLHÄLLSHUS 1, i norra Järfälla omfattar
346 lägenheter fördelade på fyra huskroppar byggda
i slutet på 1950-talet. Tillsammans med föreningen
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valde Timblads en gul kulör som gav det där ljusa
och samtidigt varma intrycket som alla efterlyste.

KUNSKAP, KVALITET
OCH TRADITION
Sedan 1933 har Timblads tillhört Stockholms ledande måleriföretag
med 150 professionella målare. Kvalitet, ansvar och nöjda kunder
har alltid varit riktmärket i vår verksamhet. Du kan alltid känna dig
trygg när du anlitar oss.
Vår verksamhet omfattar allt från nyproduktion till renoveringsmålning i bostadsrättsföreningar och privatbostäder. Precis som vi
har specialister på nyproduktion har vi målare som vet hur man får
nytt liv i entréer och trapphus, gamla slitna fönster, väggar och tak.

Kontakta oss gärna för kostnadsförslag,
färgrådgivning och konsultation.
Gå in på vår hemsida och begär en kostnadsfri offert.

timblad.se/offert

O Timblads Målerifirma AB Strandbergsgatan 53 112 51 Stockholm Växel 08 - 619 51 00 Fax 08 - 618 16 01

www.timblad.se

en produktion av engerdahl & co reklambyrå och jens design sthlm

”ALLT HAR
FUNGERAT
PERFEKT…”

