
Vi sätter färg på tillvaron!
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”Vårt mål är att vara regionens mest attraktiva måleriföretag 
för nya och befintliga kunder, men också för våra medarbetare.
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Allt som rör väggar och golv
Bröderna Thunströms Måleri AB är en anrik och väletablerad målerifirma där vi lägger stor 
vikt vid nöjda kunder och ett väl utfört arbete. Vi utför alla typer av måleri- och golvarbeten, 
från minsta badrum till tusentals kvadratmeter industrianläggning.

Företaget startade redan 1972, först som enskild firma, och har sedan dess vuxit och utveck-
lats i takt med hur kundunderlaget och branschen har ändrats. Idag drivs företaget av andra 
generationen Thunström, med bas i Ludvika men med kunder i hela regionen. Vi är ett 50-tal 
engagerade och erfarna medarbetare, och är stolta över att kunskaper och färdigheter har 
gått vidare från äldre anställda till yngre.

Vårt mål är att vara regionens mest attraktiva måleriföretag för både kunder och personal. 
Nöjda medarbetare som trivs leder automatiskt till nöjda kunder och väl utförda jobb.

Välkommen till oss på Bröderna Thunströms Måleri!

Vi sätter färg på tillvaron!

Två  strykningar räcker!Nyhet! Milltex Prestanda
M AT T  VÄ G G FÄ R G  S O M  TÅ L  T U F FA  TA G

Nya Milltex Prestanda möter både ökad efterfrågan på matta 
väggytor i offentliga miljöer och beställarkrav på tålighet och  
tvättbarhet. Dessutom har den hög täckförmåga och är enkel  
att applicera. Läs mer på alcro.se



Mer än pensel och färgburk
På Bröderna Thunströms Måleri erbjuder vi allt som rör väggar och golv, från målning och tapet-
sering till alla sorters golvarbeten. Vi erbjuder också totalentreprenader, vilket innebär att vi tar 
fram en helhetslösning och tar ansvar för att alla delar blir hantverksmässigt utförda.

Ett väl utfört måleriarbete är så mycket mer än att stryka på ny färg, det är viktigt att veta vilken typ 
av färg som lämpar sig bäst för underlaget – och att använda rätt teknik. På Bröderna Thunströms 
Måleri har vi bred kompetens och utför måleriarbeten på allt från tågvagnar till gasolbehållare och 
stora industrihallar. Vi tar oss an både invändiga och utvändiga jobb. En av våra specialiteter är 
fasader på äldre fastigheter, som ofta kräver en viss omsorg och extra försiktighet.

Vad gäller golvarbeten utför vi både slipning och golvläggning, i nya och gamla fastigheter, för 
både företagskunder och privatpersoner. Vi har också specialkompetens för att ta oss an epoxi-
golv, ett material som kräver både rätt kunskap, rätt hantering och säkerhetstänk.

På Bröderna Thunströms Måleri vet vi vad som är bäst för just din fastighet!
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Falun
Västermalmsvägen 6
791 77 Falun
Tel: 023-186 00, 023-644 70

Hudiksvall
Norra Industrivägen 9
824 34 Hudiksvall
Tel: 0650-170 50

Västerås
Rälsgatan 2
722 33 Västerås
Tel: 021-13 35 40

Din kompletta leverantör av bilfärg, 
industrifärg och tillbehör



”Det märks att personalen på Bröderna Thunströms Måleri trivs 
med vad de gör, och de tar sig alltid tid att svara på frågor.
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Kunnig personal 
– vår främsta resurs
På Bröderna Thunströms Måleri är vi mycket stolta över våra medarbetare, det är ju faktiskt 
deras kunskaper och engagemang som utgör grunden för hela vår verksamhet. Därför är vi 
måna om att alla ska trivas och känna att de bidrar till att göra ett bra jobb.

Vi har fått fin respons från många kunder som uppskattar den service och det engagemang 
våra medarbetare för med sig, förutom att de också gör ett bra jobb. Men vi hävdar också att 
det går hand i hand, engagerade medarbetare som brinner för sitt jobb lämnar också ett väl 
utfört arbete av högsta kvalitet efter sig. Att de själva får ta ansvar för olika projekt ute på 
arbetsplatsen är också sådant som bidrar till självförtroende och det i sin tur också ett grund-
ligt arbete. Ibland dyker det upp jobb som måste utföras med kort varsel, och då har vi alltid 
medarbetare som kan rycka in och snabbt göra en bedömning av läget.

Vi gör vårt bästa för att skapa en bra arbetsmiljö, där våra medarbetare känner sig sedda 
och inkluderade. Vi månar också om mångfald vad gäller såväl olika kön som olika åldrar 
och etnicitet. Det gynnar arbetsklimatet, och stärker företaget.

6

25 år i branschen

Kungsvägen 35, 783 35 Säter | Tel: 0225 - 518 22 | info@lucklackarna.se | www.lucklackarna.se
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Ludvika
Östra Storgatan 6
771 50 Ludvika
0240-122 22

Borlänge
Skördegatan 21
784 40 Borlänge
0243-21 14 00

Falun
Myntgatan 19
791 51 Falun
023-205 90

Sandviken
Industrivägen 2
811 40 Sandviken
070-576 86 83


