
SMARTA LÖSNINGAR 

PÅ ERA UTMANINGAR!



Preconal, som består av de två företagen Preconal Fasad 
AB och Preconal System AB, är den enda partner ni behö-
ver när det kommer till dörrar, fönster och fasader. Medan 
Preconal Fasad har fokus på de riktigt stora glasfasadpro-
jekten är dörrar och fönster Preconal Systems specialitet. 
Det innebär att vi kan ta oss an allt från avancerade upp-
drag i mångmiljonklassen till att byta några dörrar. 

Att anlita Preconal är ett smidigt och tryggt val. Vi är med 
våra kunder hela vägen, från projektering till montering 
av färdig produkt. Efter 40 års branscherfarenhet hjälper 
vi gärna också till med tips och råd. Berätta för oss vilken 
funktion ni vill ha, så tar vi tillsammans fram en lösning!

Preconal ingår i HansenGroup, som är Nordeuropas le-
dande branschaktör, med cirka 900 medarbetare. Med vår 
starka ägares muskler står vi väl rustade inför framtiden, 
samtidigt som vi inom koncernen kan samarbeta över 
gränserna. Vi kan kraftsamla och lägga resurserna där våra 
kunder behöver oss som bäst!

EN HELTÄCKANDE DÖRR-, FÖNSTER- 
OCH FASADENTREPRENÖR
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Huvudkontor: Roxnäsvägen 14, 791 44 Falun • Försäljningskontor: Falun | Stockholm | Göteborg | Malmö | Huskvarna 
Lager:  Falun & Stockholm • Telefon: 010 - 483 40 00 •  010 - 483 40 25 •  order@gothes.se •  gothes.se

www.gothes.seBESLAG LÅS SÄKERHET

KUNSKAP • PRODUKTER • SUPPORT • RÅDGIVNING • LOGISTIK
Hansen - Preconals leverantör av lås, beslag och säkerhetsprodukter!

3



ELUMATEC SKANDINAVIEN AB

YEARS30
–  since 1991  –

5-AXIS PROFILE MACHINING FOR  METAL 
 CONSTRUCTION AND INDUSTRIAL 
 APPLICATIONS  ECONOMICAL. CONVENIENT. FLEXIBLE.

The profile machining centre SBZ 122/75 for economical and  
efficient machining of aluminium, PVC and steel profiles

• Autonomous clamp positioning
• Tapping without a compensation chuck
• C-axis for profile end machining from the left and right
• 5-sided machining

Find out more! Contact us today!

elumatec Skandinavien AB
Backa Bergögata 18 · 422 46 Hisings Backa
Phone: +46 31 742 48 80 · info@elumatec.se

Also  

available as  

3- or 4-axis 

variants!

www.elumatec.com

elumatec_AG_Advert_PRINT_185x135_SBZ 122_75_EN_20210224.indd   1 24.02.21   12:54
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DIN KOMPLETTA GLASGROSSIST I FALKENBERG!

Joniglas AB  •  Skreavägen 9, 311 44 Falkenberg  •  0346-800 20  •  info@joniglas.se  •  www.joniglas.se

På vår produktionsanläggning i Falkenberg tillverkar och desig-
nar vi våra produkter. Våra medarbetares höga kompetens och 
långa erfarenhet gör att vi kan vara flexibla. Vi måttillverkar det 
mesta och hittar speciallösningar åt våra kunder.

Arbetet på produktionsanläggningen präglas av svensk hant-
verkskonst, kryddad med moderna och marknadsledande 
maskiner. Här förser vår maskinleverantör Elumatec oss med 
maskiner som gör att vi kan jobba både säkert och effektivt.

ETT GEDIGET HANTVERK
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Fasader – Fönster – Dörrar www.sapa.se

Hållbara material för framtidens byggnationer
Genom att välja fasader, fönster och dörrar med koldioxidsnål aluminium kan vi 
tillsammans bidra till en bättre miljö. 

Hydro CIRCAL är aluminium tillverkat av minst 75% återvunnet material från uttjänta 
byggprodukter. Hydro REDUXA är vår serie av aluminium tillverkad genom förnybar 
energi från sol-, vind- och vattenkraft.

UNIKA EGENTILLVERKADE  
PROFILSYSTEM AV HÖG KVALITET

På Preconal har vi utvecklat fyra egna profilsystem, som vi byg-
ger våra olika lösningar kring. Inom profilsystemen kan vi göra 
justeringar och anpassningar efter hur marknaden ser ut. Till 
exempel kan profilsystemen utrustas med sidoljus, överljus och 
fasta fönster. Det är helt enkelt våra kunders behov som styr.
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PRECONAL  
FRONTSHIELD 82

Ett högisolerat profilsys-
tem med låga U-värden.

PRECONAL  
FRONTSHIELD 66

Vårt standardprofilsys-
tem och även det mesta 
sålda systemet. Preconal 
FrontShield kan till ex-
empel RC3-klassas mot 
inbrott.

PRECONAL 
FRONTSHIELD 56

Ett oisolerat profilsystem 
för invändig användning.

PRECONAL  
VIKINGSHIELD 64

En industridörr av  
durkplåt. 
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40 ÅRS ERFARENHET
AV PERSONSÄKERHET

Östansjö 566, 826 70 Söderhamn
0270-702 30 | www.soderhamninnovation.se

VI FINNS ÖVERALLT!

Alla har någon gång i sitt liv passerat en Preconaldörr, det är i alla 
fall vår fasta övertygelse. Våra produkter finns nämligen överallt, 
som på skolor, sjukhus, idrottsarenor, industrifastigheter och i lägen-
heter. Det är vi stolta över, då vi ser det som det främsta beviset på 
att våra produkter håller en väldigt hög kvalitet. 

Vi arbetar hårt för att leverera kvalitetsprodukter, lösningar och 
tjänster. Tack vare detta är Preconal många kunders förstahandsval. 
Våra rutiner och processer genomgår ständiga förbättringar och vårt 
ledningssystem är utformat enligt kraven i ISO 9001 och ISO 14001.

Eftersom vi är tillverkare av P-märkta och CE-märkta produkter  
genomgår vår verksamhet externa inspektioner av ackrediterat  
revisionsbolag för att säkerställa att vi uppfyller aktuella krav.

Preconal är ett Diplomerad Dörrmästare-företag. Detta är en garanti 
för att vi har utbildad personal med kunskap om de olika kraven och 
som vet hur dessa kan uppfyllas genom olika dörrkonstruktioner, 
glas och lås- och beslagsprodukter.

Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och därför är det en själv-
klarhet för oss att använda så mycket återvunnet aluminium som 
möjligt. Dörrarna vi tillverkar idag består delvis av samma aluminum 
som användes för 30 år sedan..
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KATTEGATTGYMNASIET I HALMSTAD

En komplett glas- och aluminiumentreprenad på 2 500 kvadratmeter. Vi var med under hela resan, från projekte-
ring och tillverkning till leverans och montage. Byggentreprenör var Skanska.

PÅ PRECONAL ÄR VI EXPERTER PÅ 
TOTALENTREPRENADER. HÄR SER NI NÅGRA 
REFERENSPROJEKT DÄR VI FÅTT UTLOPP FÖR ALL 
VÅR KOMPETENS OCH ERFARENHET

HÖGSKOLAN I HALMSTAD, HUS S

En totalentreprenad som innefattade glasfasader, glastak och dörrar. 2021 nominerades projektet till Halmstads 
arkitekturpris. Byggentreprenör var NCC. 
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Box 1736, 701 17 Örebro • Tel. 019-10 02 20

www.glasgruppen.se
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Powerturn
Vår starkaste drivkraft

SLAGDÖRR

Ett ”starkt” exempel på Universal Design – tillverkad i Tyskland: Den automatiska slagdörrsautomatiken 

Powerturn öppnar stora och tunga dörrar på ett säkert och tillförlitligt sätt. Tack vare sin låga inbyggnadshöjd 

smälter den dessutom perfekt in i alla omgivningar. Den unika Smart swing-funktionen gör det möjligt att enkelt 

öppna dörrar manuellt – av vem och när som helst. 

Läs mer på www.geze.se

PRECONAL FASAD AB/ PRECONAL SYSTEM AB

Box 4014

300 04 Halmstad

TELEFON

035-26 52 700

E-POST

info@preconal.se


