
Ytbehandlingar och 
anläggning tryggas av 

erfarenhet och kvalitet



Kvalitet, kompetens och effektivitet
Allblästring är ett familjeföretag som startades redan 1943. Idag ägs och drivs verksamheten av 
Mats och Peter Tilder, andra respektive tredje generationen sandblästrare. Hos oss finns en gedigen 
erfarenhet och kompetens som gör att vi kan vara kostnadseffektiva, hantera arbetsmiljö, samt arbeta 
effektivt och på utsatt tid. Med innovativa lösningar skapar vi mervärde för våra kunder. Vi är en partner 
ni alltid kan lita på.

Företaget har vuxit snabbt under de senaste åren och vårt tjänsteutbud har utökats till att även omfatta 
totalentreprenad inom anläggning, men vi har fortfarande det mindre företagets fördelar. Vi är flexibla, 
har korta beslutsvägar och kan snabbt mobilisera personal och rätt utrustning för varje uppdrag. Vi 
investerar kontinuerligt i personalutbildning och produktionsutrustning och har en stor och modern 
maskinpark. Hela landet är vårt arbetsfält.

Ytor som gör skillnad!
Med ansvar om miljön, samhällsnytta och lokal förankring erbjuder vi över 300 miljömärkta produkter. 
I kombination med tekniskt kunnande och pålitlig support hjälper vi våra kunder att lyckas.

www.tikkurila.se



SANERING & INDUSTRISANERING 
I STOCKHOLM

www.wasanering.se



1943
Allblästring startar 

sin verksamhet 
i lokaler invid 

Pampas marina.

1986
Mats Tilder flyttar 

lokalerna till 
Finnboda varv.

1995
Flyttar in i egna lokaler 
i Länna industriområde, 
byggda och anpassade 

för verksamheten.



1996
Peter Tilder, 
idag VD och 

ägare, startar 
sin anställning i 

bolaget.

2014
Företaget startar på allvar 
sin expansion mot större 

entreprenader, samt 
uppdrag ute i landet.

2020
Sjösätter verksamhetsområdet 
anläggning, med full satsning 

på renovering och underhåll av 
konstbyggnader och garage.

2016
Utses till 

Gasellföretag.



Anläggning  
– Broar
Vår expertis inom ytbehandlingar har lett till en 
naturlig utökning av vår verksamhet, där vi nu också 
utför totalentreprenader inom renovering och underhåll.
Reparation av betongskador, förstärkning, tätskikt, 
impregnering av betong, ytskikt, blästring och målning av 
stålbroar, byte av brofogar och räcken är några av de områden 
vi tar hand om, såväl som allt runtomkring broarna, som 
belysning, målning av gångtunnlar, anläggning av trottoarer och 
gång- och cykelvägar och liknande. Behövs trafikavstängning runt 
bygget ser vi till att våra underentreprenörer tar hand om det.

Vi besitter djup kunskap och kompetens om broars material, funktion och 
hållbarhet och gör omfattande arbeten med långsiktighet, kvalitet, kostnad 
och miljö i fokus.

Bland våra uppdragsgivare finns Huddinge kommun, Lidingö kommun och 
Stockholms kommun.

www.brolank.se



E-TRAFIK - FÖR SÄKERHETS SKULL



Anläggning – Parkeringshus
När ett parkeringshus behöver renoveras sköter vi bland annat blästring, betongreparationer, 
betongförstärkningar, bilning, tätskikt, ytskikt, impregnering av betong och målning.

Betong har många fiender och många olika typer av skador kan uppkomma. Lagas småskador i tid 
minskar risken att de sprider sig och orsakar behov av totalrenovering. Med vattenbilning tas skadad 
betong effektivt bort och en bra yta för ny efterbehandling skapas. Vi har stor erfarenhet av att välja 
såväl tätskikt som ytskikt och färger för parkeringshus. Våra arbeten utförs alltid med långsiktighet, 
kvalitet, kostnad och miljö i fokus.



Bevara betongen  
för framtiden. 
Betongrenovering, ytskydd, 
kolfiberförstärkning, målning, 
impregnering. www.sto.se 
 
kundkontakt@sto.com    013-377100

Omsorgsfullt byggande.

TOR
VALLA

www.torvallasmide.se



Anläggning  
– Vattentorn

På uppdrag av Sandviken Energi i Gävleborg har vi  
renoverat ett vattentorn.

I arbetet ingick blästring, målning, byte av plåtinklädnad, 
betongreparationer, nytt tätskikt på taket och nya staket.



Vi gör bara en sak,  
men den gör vi 
riktigt bra.  

Nordisk Vattenbilning är ett specialistföretag inom betongavverkning med hjälp av högtryck. 
Vi har förmodligen branschens modernaste, tystaste och mest miljövänliga maskinpark. Och 
definitivt några av de mest kompetenta medarbetarna. Det innebär att vi kan åta oss de allra 
svåraste jobben och dessutom utföra dem bättre, snabbare och mer kostnadseffektivt än 
någon annan. Sätt oss gärna på prov så får du se! 

Läs mer om oss och kolla in vår film på www.nvbab.se
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Rostskyddsmålning
Rostskyddsmålningar har vi utfört ända sedan start 1943, så vår erfarenhet är 
förmodligen längst i branschen. Vi tar uppdrag över hela Sverige och kan hjälpa  
er på plats.

Beroende på metall och önskad effekt uppnår vi bästa resultat med hjälp av 
olika sorters färger och metoder.

Vi har ramavtal med Trafikkontoret Stockholm (belysningsstolpsmålning 
och renovering av gångtunnlar i projektet ”Trygga tunnlar”), 
Trafikverket (stålreparationer och underhållsmålning av 
vägtrafikfärjor på varven i bland annat Lysekil, Huskvarna, Frösön, 
Ramvik), Stockholms hamnar (underhållsmålning i Stockholm, 
Kapellskär och Nynäshamn) och Huddinge kommun (underhåll 
konstbyggnad, bland annat betongreparationer och 
brorenoveringar).



RYDBERGS säljer och hyr ut ytbehandlingsutrustningar
till varv, sjöfart och industri

FÖR VARV, SJÖFART
OCH INDUSTRI

AB KNUT RYDBERG
Turbingatan 4, 417 05 Göteborg
+46 31 22 24 70 | info@knutrydberg.se
www.knutrydberg.se



Hör av dig till oss på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Vill ni också ha en 
professionell broschyr?



ELCOMETER-KIT
Inspektionskit för rost-

skyddsmålning

ELCOMETER 224
Profildjupsmätare för 

blästring

ELCOMETER 456
Snabb och smidig skikt-

tjockleksmätare

ELCOMETER 319
Fukt- och tempera-
turmätare för säker 

målning

ELCOMETER 480
Glansmätare för både 
matta och högblanka 

ytor

ElcoMaster, smidig programvara för 
både Android och Apple iOS!

021-35 70 00 • www.kdn.se

Referens: Arenabron
Den SISAB-ägda Arenabron ligger nära 
Globen i Stockholm. I ett av våra största 
projekt under 2020 täckte vi in, blästrade 
och rostskyddsmålade bron. Renoveringen 
utfördes både på plats vid bron och i 
Allblästrings lokaler i Länna Industriområde.

Blästring
Blästring avlägsnar rost, smuts, färg och olika beläggningar på ett effektivt sätt och skapar 
samtidigt en effektiv förbehandling inför rostskyddsmålning och annan ytbehandling. Blästring 
passar både för stora områden som hela husväggar eller båtunderreden, men också för små 
detaljer som utomhusmöbler, räcken eller bildetaljer. De flesta underlag kan behandlas, men 
vanligast är metall, sten eller betong, plast och glas. Arbetet utför vi där det passar bäst, 
antingen på plats eller i vår egen verkstad.

Referens: Norra Djurgårdsstaden 
Gasverket hus 14
I det stora stadsutvecklingsprojektet i Norra 
Djurgårdsstaden har vi utfört blästring och målning 
av metalldetaljer och blästring av den vackra 
invändiga tegelfasaden i det gamla Gasverket i 
Värtan. En utmaning var att minimera damm i 
lokalerna och att hindra damm från att komma 
ut ur byggnaden. Det löste vi genom att täta alla 
öppningar och skapa undertryck i lokalen.



HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
GW ASFALT &

TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR AB
556457-8663 | 2015-03-26

Vi utför helhetslösningar inom tätskikt, asfalt och markarbeten 
med specialinriktning på renovering av gårdsbjälklag.

GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB   
Lillängsvägen 24, 136 72 VENDELSÖ
Växel 08-447 31 30 • www.gwasfalt.se



METRIK
Produktionsverktyg AB

ALLT INOM SMIDE

 Tomas 070-712 27 61 tomas@metrik.se | Kjell 070-712 27 60 kjell@metrik.se

Vi är det flexibla smidesföretaget med mångårig 
erfarenhet av såväl stora konstruktionsarbeten  
som gallerior och köpcentra som skräddarsydda  
speciallösningar för privatpersoner.

www.metrik.se

Egen verkstad
I vår egen verkstad i Länna industriområde har vi en yta på 1 200 kvadratmeter. Där finns 
alltså gott om plats för att utföra arbeten som inte lämpar sig att göra utomhus. Det gör det 
också lättare att samla in och ta hand om avfall på bästa sätt.



GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Miljö, kvalitet och arbetsmiljö
Miljö och kvalitet är två av våra stora fokusområden. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001, 
kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

Inom miljöområdet arbetar vi med ständiga förbättringar för att den omgivande miljön ska påverkas 
minimalt av vår verksamhet. Vi håller oss uppdaterade med nya maskiner och utrustning.

Vad gäller kvalitet har vi flera olika kontrollfunktioner för att garantera kvaliteten på våra utförda 
arbeten.

Det är också viktigt för oss att upprätthålla en god arbetsmiljö där våra medarbetares hälsa, trygghet 
och trivsel prioriteras. Vi arbetar för ökad jämställdhet i vår mansdominerade bransch, tar in lärlingar 
och praktikanter och erbjuder kontinuerlig vidareutbildning för vår personal.

Vi står bakom FN:s globala mål för en hållbar utveckling.



FÄ R G A D G J U T- O C H VÄG A S FA LT
”Du kan få den i vilken färg du vill, bara du väljer svart.” Även vad gäller
asfalt är inte detta längre en sanning. Färgad asfalt kan man dessutom ha
med i alla aspekter av konstruktioner; från det rent estetiska att med
samma material skapa färgglada, tilltalande miljöer till säkerhet, hållbarhet
och ekonomi.

M Ö J L I G G Ö R A R N A
På Duo Asfalt ser vi alltid möjligheterna. Möjligheterna att göra ditt projekt
tätare, slitstarkare, hållbarare eller färggladare. För vi har asfalt i blodet. Det
har vi haft i generationer. Och tack vare vår långa erfarenhet, breda kunskap
och våra unika produkter löser vi dina utmaningar – oavsett om de har med
konstruktion eller kreativitet att göra.

DUO ASFALT AB
Olof Asklunds Gata 17, 421 30 Västra Frölunda
Tel 031-69 53 50 | info@duoasfalt.se
www.duoasfalt.se
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ALLBLÄSTRING
Fräsarvägen 5 B
Länna industriområde
142 50 SKOGÅS
Tel: 08-771 73 44
info@allblastring.se
www.allblastring.se

Följ oss gärna på LinkedIn,  
Facebook och Youtube för nyheter


