Flexibelt och nytänkande

Himlinge

Väl fungerande arbetsplatser och anläggningar behöver
ett flexibelt och nytänkande fullservice-företag. Vi på
Himlinge vill förnya vår bransch och erbjuda de mest
effektiva och hållbara lösningarna. Vi försöker alltid att
tänka längre än det enskilda projektet för att få ett helhetsperspektiv och bidra till våra kunders utveckling.

Bygg- och anläggningsverksamhet

Kompetens och resurser
Med vår samlade kompetens och resurser inom byggoch anläggningsverksamhet, ser vi även till att det är
en effektiv, säker och sund utveckling som dessutom är
hållbar för framtiden. Vi bygger och renoverar Lokaler,
anläggningar och infrastruktur och utför uppdrag av service karaktär som byggservice, drift och underhåll.

Kontakta Himlinge
Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen
att höra av dig till oss.
Adress:
Telefon:

Himlinge, Himlinge Norrgård, 64197 Katrineholm
0703-062941, 073-537 42 20

Mer på vår hemsida
Du kan även hämta mer information och se ett urval av
tjänster och helhetslösningar himlinge levererat på vår
hemsida:

www.himlinge.com

Himlinge Norrgård, 641 97 Katrineholm
0703-062941 www.himlinge.com

Drift & Underhåll

Sanering och rengöring

Himlinge Drift och Underhåll tillhandahåller underhålloch installationstjänster inom allt från golv och ytskyddsbeläggningar till installation av nya effektivare renhållnings anläggningar till kommunala företag.

Himlinge utför tjänster inom sanering, rengöring, blästring, avfuktning. Vi sanerar och rengör även klotter och
utför besiktningar.

Kommunala anläggningar

Installation och montage

Vi brinner för att bygga, utveckla och underhålla. Oberoende vilket behov din kommun har kan vi på Himlinge
hjälpa dig. Vi är dessutom väl insatta i kommunal upphandling och de särskilda krav som ställs på denna typ
av verksamhet.

Vi inte bara installerar anläggningar utan vi säkerställer
att anläggningen är optimalt anpassad till lokalen och
behovet samt driftsätter och underhåller installationen.

Kompositbeläggning

Industrigolv

Vi utför beläggningsarbeten med kompositmaterial för
att motverka korrosions- och kemikalieangrepp, slitage
och erosionskador. Vi återuppbygger, reparerar och
skyddar industriutrustning som förlänger dess livslängd
och förbättrar effektiviteten.

Ett industrigolv utsätts för stora påfrestningar. Beroende av industritypen så kan det handla om kemisk belastning, mekanisk belastning och termisk belastning.
Himlinges Industrigolv är därför inte bara slitstarka utan
uppfyller förutom dessa även många andra krav.

