FASTIGHET2021

STOCKHOLM
CLARION SIGN

TISDAG
2 NOVEMBER
CLARION HOTEL SIGN
ÖSTRA JÄRNVÄGSGATAN 35, STOCKHOLM

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.
Naturligtvis följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för mässor.

EVENTET ÄR ÖPPET 17.00-20.00
VI AVSLUTAR
MED MIDDAG
MENY:
GRILLAD ÖRTMARINERAD
KYCKLINGBRÖST SERVERAS
MED ROTFRUKTER,
POTATISTERRIN & MARSALASÅS

FÖREDRAGSSCHEMA

EVENTET ÄR ÖPPET 17.00-20.00

FÖRELÄSNINGSSAL

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
AVLOPPSTEKNIK
”Vad kostar vattenskador, och hur kan man minska riskerna?
När skall man planera för ett stambyte?
Hur ofta är det problem i nyare fastigheter?
Välkomna till vårt föredrag!”

18.55-19.20
IV PRODUKT
”Erfarenheter av energibesparingar i flerbostadshus”

19.25-19.50
OFFICE RECYCLING
”Vad kostar en förlegad avfallshantering er?
Hur optimerar man kostnader och logistik medan man maximerar NKI hos sina hyresgäster?
Välkomna att lyssna på hur vi arbetar med framtidens återvinning idag!”

ADVOKATFIRMAN ARXIS

UTSTÄLLARE
PÅ EVENTET

www.arxis.se
”Goda råd och hjälp om lagar, avtal och
tvister. Allt inom juridik för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare!”

Advokatfirman
Arxis

ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS

AVLOPPSTEKNIK SVENSKA AB

www.assaabloyopeningsolutions.se

www.avloppsteknik.se

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

”Minska vattenskaderisker med ett
förebyggande underhåll. Besiktningar
och sakkunnighetsutredningar.”

AXEMA

BAUER WATERTECHNOLOGY SYSTEMS

www.axema.se

www.bauer-wt-systems.se

”Axema erbjuder flexibla, användarvänliga och smarta lösningar för
passage, porttelefon, information
och bokning.”

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

wt systems

BREDABLICK
THERMIA

DEKRA INDUSTRIAL

www.bredablickgruppen.se
www.thermia.se

www.dekra-industrial.se

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

”DEKRA arbetar med säkerhetsrelaterade tjänster för att göra världen lite
säkrare.”

DIPART ENTREPRENAD

DOFAB

www.dipart.se

www.dofab.se

”Totalentreprenör med 28 års erfarenhet av renovering, ombyggnad och
tillbyggnadsprojekt som berör din
fastighet.”

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

EBM-PAPST

ERAB

www.ebmpapst.se

www.erab.com
”Erab skapar hållbara automationssystem och värde för era fastigheter.
Vi hjälper er styra och analysera
energiåtgång och är certifierade enligt
ISO 14001 och 9001.”

lösningar för både ny- och ombyggnationer.”

EVERENERGY

GAIDO CONSULTING

www.everenergy.se

www.gaidoconsulting.se

”Solceller och batterilösningar Skräddarsydda fullservicelösningar
för en bekymmersfri omställning till
framtidens energikrav.”

”Vi kan relining. Vi ser till att entreprenaden blir korrekt utförd och att den
inte blir onödigt dyr. Vi är er högra
hand.”

HABITEK

HOME SOLUTIONS

www.habitek.se

www.homesolutions.se

”Med hjälp av vår tekniska expertis levererar vi ett skräddarsytt erbjudande
inom fastighetsskötsel, jour och teknisk rådgivning.”

”Det bästa av två världar. Gemensamt
elabonnemang - Individuell debitering.
Sänk elkostnaderna med 40% för era
medlemmar.”

INTEROC DÖRR & FÖNSTER

INTERSPOL

www.interoc.se

www.interspol.se

”Vi är specialister på dörr -och fönsterbyten i kommersiella fastigheter. Vi
installerar även säkerhetsdörrar och
utför sanering och tilläggsisoleringar.”

”Interspol är en organisation sammansatt av handplockad expertis inom
VA-tjänster.”

IV PRODUKT

ISTA

www.ivprodukt.se

www.ista.se

”Vi utvecklar och tillverkar skräddarsydda luftbehandlingsaggregat för

”ista är ett världsledande företag som
erbjuder energitjänster för att optimera
energieffektiviteten i byggnader.”

hus. Välkommen att titta närmare på
dem hos oss!”

JUCOMI BYGG & FASTIGHETS

KALEJDO BREDBAND

www.jucomi.se

www.kalejdo.tv

”Med kunden i fokus utför vi statusbesiktningar och ombyggnader på
totalentreprenad. Vi underhåller din
fastighet!”

”Kalejdo Bredband AB distribuerar tvoch IoT-tjänster via öppna plattformar.
Vi har även en användarvänlig Brf-app.”

KLOTTRETS FIENDE NO 1

LINDALENS STÄD &
TRÄDGÅRDSTJÄNSTER

www.klottrets-fiende.se
”Vi har ett brett utbud inom renhållningstjänster som fastighetsvård,
klottersanering, sopkärls- och
soprumstvätt.”

www.lindalens.se
”Lindalens – Din kompletta lösning för
fastighetsskötseln, inne som ute”

MILJÖBELYSNING

BEE CHARGING SOLUTIONS
NABO

www.miljobelysning.nu

www.bee.se
www.nabo.se

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

”Förenkla
”Vi
är en ledande
styrelsearbetet
laddoperatör
med Nabos
för
elbilar och erbjuder
marknadsledande
portal
rättvis
och
laddning
experter
för bostadsrättsföreningar.”
inom
fastighetsförvaltning.”

OHLSSONS

OFFICE RECYCLING

www.ohlssons.se

www.officerecycling.se

”Din lokala miljöpartner
Ohlssons hanterar i stort sett allt som
rör avfall och avlopp i Stockholm och
Mälardalen.”

”Vi gör hållbara återvinningskoncept
för BRFer, fastighetsägare &
hyresgäster.”

SECOR

SOLARWORK

www.secor.se

www.solarwork.se

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

”Helhetsleverantör inom solel,
elbilsladdning och energilagring.
Skräddarsydda lösningar till er BRF
som PPA eller entreprenad.”

SVEA FÖNSTER

SVENSKA SKYDD

www.sveafonster.se

www.svenskaskydd.se

”Våra erfarna fönsterexperter hjälper
till så att ni får den lösningen som
passar er och er fastighet allra bäst.”

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

SÄKER BOSTAD

VIREDO

www.sakerbostad.se

www.viredo.se

”Säker Bostad AB utför installation av
säkerhetsdörrar och renoverar trapphus med fokus på äldre fastigheter.”

”Affärsmässig magi som skapar de
perfekta helhetslösningarna varje fastighetsägare och BRF behöver!”

www.justnu.se

VÄLKOMMEN TILL
CLARION HOTEL SIGN
TISDAG 2 NOVEMBER
17.00 – 20.00

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

VÄLKOMMEN

NOVEMBER

MED ER ANMÄLAN
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

