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“Ingredienserna till den perfekta 
fasaden är 40 % svett, 40 % 
yrkesstolthet, 19 % kreativitet 
och 1 % tur med vädret.”

Mikael Ahlstedt, Arbetsledare
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TRESSON – Ett modernt företag 
med gedigna traditioner 

Vi på Tresson vet vad selfies, hashtags och podcasts är. Vi omfamnar 
den nya tekniken trots att vår kärnverksamhet baseras på traditionella 
metoder och principer. Själva hantverket har faktiskt inte förändrats 
nämnvärt sedan metoden började användas under medeltiden, och 
än idag är vårt murande beroende av människan, av dennes erfaren-
heter, kunskaper och känsla för fasader. Givetvis har vår verksamhet 
utvecklats med åren och idag är vi inte bara murare, vi har vuxit till en 
komplett samarbetspartner som genomför alla typer av fasadarbeten. 
Genom att omfamna den senaste teknikens fördelar i form av snabb 
kommunikation, återkoppling och tillgänglighet så kan det perfekta  
samarbetet börja ta form.

Som fasadentreprenör renoverar, lagar och skapar vi nytt inom fasader, 
balkonger, fönster, tak och måleri. Vi har sedan starten 2006 vuxit, ut-
vecklats och blivit klokare. Våra erfarenheter och våra stabila traditioner 
gör oss till en trygg och pålitlig samarbetspartner. 

Den 1 maj 2015 förvärvade Tresson företaget Stockholms Balkong- 
renovering AB vilket gör oss till en ännu starkare entreprenör för samt-
liga utvändiga fastighetsarbeten. 

Du som kund kan med andra ord vara trygg i vetskapen att vi genomför 
våra projekt med traditionell hantverkarskicklighet med modern touch.



4

FASAD
Putsad fasad
Ni kanske vet vad era putsade fasader är i behov av? Ni kanske vet att 
fasaden har en plastbaserad färg som ni vill ha bort? Eller så är ni säkra 
på att befintlig puts är i så dålig kondition att det enda som återstår är 
att knacka ner, laga, förstärka och applicera nytt bruk och färg. Oavsett 
vad ni har för kunskap är vi behjälpliga genom hela processen - från 
analys till resultat. 

Murad fasad
Att fasadtegel är underhållsfritt, är en sanning med modifikation. Det 
geografiska läget, fuktutsatthet, smuts och andra parametrar bidrar till 
att bryta ner fasadteglet över tid. Vi kan hjälpa till att hålla nedbrytnings- 
processen stången men hejda den, det kan tyvärr ingen. Däremot kan 
vi hjälpa till med underhåll som till exempel tvätt av tegelfasaden eller om 
ni vill byta ut teglet mot puts. 

Fasadskivor
Har ni varken putsade eller teglade fasader kanske ni har eller vill ha, 
fasadskivor. Vi monterar olika typer såsom fibercementskivor och kom-
positskivor på fasaden.

Sanering av miljöfarliga ämnen
Vi hjälper er också med fastighetssanering av hälsovådliga och miljö-
farliga ämnen som t.ex. PCB och asbest. Vår hantering är alltid trygg 
och kompetent och utförs med största säkerhet.

 
Energieffektivisera fastigheten 

Ytterväggarna står för ca 20 % av energiförlusten i ett hus. Vid en reno-
vering av fasaden kan det därför finnas energieffektiva skäl att tilläggs- 
isolera.
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Balkong, altan terrass och räcken
En balkong eller altan erbjuder för de flesta ett enormt mervärde  både 
trivselmässigt och ekonomiskt. Balkonger som är i behov av renoverin-
gar eller lagningar är däremot varken trygga eller speciellt inbjudande, 
och kan dessutom värdeminska fastigheten. 

Med en korrekt utförd renovering kan större och därmed dyrare  
reparationer längre fram förebyggas. Vi utför årligen runt 600 balkong- 
renoveringar.

Vi renoverar alla typer av balkonger; från alla tidsepoker och i alla ut-
föranden. Vare sig det gäller balkonger, altaner, terrasser eller loft-
gångar erbjuder vi samma typ av arbete på samtliga. Vi renoverar 
balkongplattan, utför framkantsgjutning, gjuter om balkongplattan och 
monterar olika typer av påhängsbalkonger. När det gäller balkong- 
räcken renoverar och tvättar vi de befintliga alternativt monterar nya. 
Naturligtvis utför vi också alla typer av balkonginglasningar.

Våra smides- och aluminiumräcken håller hög kvalitet och uppfyller 
branschens tuffa krav på säkerhet. 

Vår erfarenhet sträcker sig långt tillbaka i tiden och därför har vi haft tid att 
utveckla stabila lösningar och system för alla typer av balkongarbeten.  
Våra arbeten utförs tryggt och säkert enligt branschstandard och  
gällande riktlinjer.

Energieffektivisera fastigheten

Vid inglasning av balkongen kan värmeförbrukningen minska, golvdra-
get upphöra och lägenheterna bli varmare.

Stabila lösningar och system baserade på erfarenhet
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Fönster
Om ni behöver byta ut eller renovera era befintliga fönster, kan 
vår erfarenhet av fönsterarbeten komma till nytta. Vi utför olika 
grader av målningsbehandlingar beoende på fönstrets kvalitet och 
skick. Ibland kan det betyda byte av rötskadat trä och ibland endast 

skrapning och ommålning. Vi beklär också era befintliga fönsterkarmar 
med aluminiumprofil samt byter befintlig båge till aluminiumbåge med 
nytt fönsterglas om ni så önskar. Vi byter årligen runt 3 500 fönster och 
renoverar runt 1 000 stycken under samma tid. 

Tak
Det är populärt att kalla taket för fastighetens mössa och det finns 
belägg för det. Det är i princip så taket ska fungera – som en skydd- 
ande huvudbonad som håller vattnet borta och värmen kvar. Taket har 
således en oerhört viktig funktion och vid problem måste det åtgärdas 
omgående för att undvika onödiga och kostsamma skador på fast- 
igheten. 
Vare sig er fastighet har plåttak, takpannor av lertegel eller betong, tak-
duk eller takpapp så kan vi tvätta, renovera, lägga om eller måla. Vi 
genomför också alla typer av plåtarbeten. Vi ser över eller installerar 
taksäkerhet, över- och underbeslag, vindskivor, takluckor, hängrännor, 
fotplåt och rännkrok.

Stora takrenoveringar har blivit vanligare i vår projektbank och idag har 
vi pågående takprojekt där ytan uppgår till 12 000 m2. 

 

Energieffektivisera fastigheten 

Visste du att fönster är en riktig energibov? Hela 35 % av energin kan 
försvinna genom fönstren. Att byta ut gamla fönster eller endast fön-
sterglaset kan således vara väldigt energi- och kostnadseffektivt. Taket 
släpper ut ca 15 % av energin och vid tilläggsisolering av taket kan detta 
läckage minskas väsentligt och många kronor kan sparas även här.
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Måleri
Man kan kort och gott säga att oavsett vad ni har för typ av fastighet, 
och oavsett yttre material så kan vi hjälpa er med målningsarbetet. Vi 
målar på alla typer av fasadmaterial; puts, trä och plåt och utför mål- 
ningsarbeten på balkonger, fönster, plåt- och ståldetaljer. 

När det gäller invändigt måleri utför vi målningsarbeten i delade utrym-
men såsom trappuppgångar, hissar och gemensamma lokaler såsom 
kontor. Vi målar också offentliga utrymmen och i vårt referensbibliotek 
återfinns bibliotek, förskolor, seniorboende, flygplatser och konferens- 
center.

Mark och anläggningsarbeten
Det är inte ovanligt att det i samband med fasadrenovering också krävs 
markarbeten, t.ex. dränering eller anläggning. Vi har erfarenhet av alla 
slags mark- och grävarbeten och kan leverera grus, sand, singel med 
mera. Vill ni förändra gården, rabatterna eller anlägga en lekplats så har 
vi den kompetens som krävs även för detta.

Energieffektivisera fastigheten 

En enkel åtgärd för att minska energiförlusten är att se till att det sitter 
bra tätningslister. Dessa ska sitta i innerbågen för att förhindra att den 
varma fuktiga luften går ut mellan glasen och kondenseras på ytterrutan.
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ARBETSGLÄDJE & ÄRLIGHET
Vi på Tresson gillar vårt arbete och vi ser fram emot att gå till jobbet. Vår 
arbetsglädje tillsammans med vår hantverksskicklighet, våra lösnings-
fokuserade medarbetare och ett brinnande intresse för fasader ger 
ett resultat som innebär att både ni och vi blir nöjda. Gå gärna in på  
tresson.se och titta på vad våra kunder tycker eller hör av dig så kopplar 

vi ihop dig med en tidigare kund med erfarenhet av liknande projekt. I 
vår uppdragsbank har vi allt från putslagningar och renodlade takprojekt 
till helhetsåtagande där fasad, tak, balkong, fönster, anläggning med 
mera ingår.

Våra hantverkare och kunder gör oss till dem vi är

Våra främsta tillgångar är våra hantverkare. Det är de som står för fin-
gertoppskänslan och slutresultatet. De har dessutom ett stort mått av 
yrkesstolthet och ansvarstagande i kroppen. De är också angelägna 
om att dela med sig av sina kunskaper till den kommande generationen 
hantverkare och därför kan vi engagera oss i lärlingar. Inom företaget 
håller vi oss uppdaterade i branschutvecklingen och ser till att våra kun-
skaper är färska.

Våra kunder utmanar oss och får oss att ständigt utvecklas. Därför kan 
vi, oavsett om det gäller bostadsrättsföreningar, statliga eller kommunala 
fastighetsbolag, förvaltningsbolag eller byggbolag, se till att hitta den 
bästa lösningen för just dig som kund. Inom vart och ett av områdena 
ovan har vi goda referenser som kan intyga att vägen till en lyckad fasad- 
renovering går via ett modernt traditionellt fasadrenoveringsföretag med 
ärlighet som ledord.
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”Tresson är enkla att ha att göra med 
och inte det minsta byråkratiska. Man 
kan säga att tydligheten i kommunika-
tionen har burit projektet”
Philip Olsson, boende och fd. ordförande i brf Ritstiftet
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TRESSON AB
Västberga Allé 26
126 30 Hägersten

08-603 88 65
tresson.se
info@tresson.se


