Vi gör det trevligare att bo

Bara en
balkong eller ...
Idag är en balkong så mycket mer än bara en platta med svart smidesräcke. Variationen
på räcken, inglasningar, fästen, tak, färger, och material är nästan oändligt.
Allt fler bostadsrättsföreningar inser att balkonger är ett bra sätt att förädla föreningens
fastigheter och öka boendetrivseln. Med den utvecklingen har även efterfrågan
på mer personliga och uttrycksfulla balkonger ökat. Materialutvecklingen gällande
bland annat glas och räcken, ger idag större möjligheter än tidigare för tillverkare och
leverantörer att svara upp mot efterfrågan.
TBO har egen tillverkning av balkonger och kan därför anpassa alla delar helt efter
era önskemål och efter er fastighets arkitektur och byggnadsstil. Vi har projektledare och
konstruktörer som kommer med färdiga förslag och ger goda råd utifrån sin mångåriga
erfarenhet av balkonger. Våra balkonger levereras och monteras på nybyggen, till fastiheter där äldre balkonger måste bytas ut och vi monterar även på fasader som helt saknar
balkonger.
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TBOs Värdegrund
VISIONEN
Ge människor tillgång till nytt utrymme som skapar förhöjd livskvalitet och ökad frihetskänsla.
MISSIONEN
Med vår långa erfarenhet, höga kompetens och flexibilitet ska vi fortsätta vara en ledande aktör på marknaden.
KÄRNVÄRDEN
Allt arbete som bedrivs på TBO genomsyras av våra tre kärnvärden. Dessa gör det lättare att prioritera och fatta rätt beslut i
vårt arbete.

PÅLITLIGHET

*

ENGAGEMANG

*

FLEXIBILITET

Vi är pålitliga
Ärlighet varar längst. Det tror vi på, andas och lever där efter.
Med vår långa erfarenhet och breda kompetens i branschen vet vi vad vi sysslar med. Så på TBO får du inte bara det du har
beställt utan det du tror dig beställa. Det är skillnad, säger vår erfarenhet, och därför månar vi om dialogen med dig som
kund och att du ska bli nöjd.
Hög kvalitet gör att vi inte bara sover gott om nätterna utan även att du som kund kan vila i trygghet att våra produkter
håller länge. Att vi sen kan bidra till ett bättre klimat gör ju inte det hela sämre.
Du kan vara trygg med att vi står bakom det som är sagt och att vi hjälper dig hela vägen, från idé till att du kan ta ut
steget ut på din nya balkong.

Vi är engagerade
Vi har funnits i över 50 år och tycker fortfarande det är lika roligt att bidra till att så många som möjligt får en balkong
att vistas på. Ingenting är omöjligt och vi ser hellre att problem är till för att lösas än att vara hinder. När vi samarbetar
med dig som kund är vi lyhörda. Vi krånglar inte till saker i onödan och försöker vara jordnära och tydliga i allt vi företar
oss. Att skapa goda relationer med dig som kund är viktigt för oss, likaså att stolthet och engagemang i det vi gör fortsätter
vara en ledstjärna.

Vi är flexibla
Närheten mellan beslut och verklighet gör att TBO:s medarbetare får ta ett stort personligt ansvar och därför blir beslutsvägarna korta. Vi förstår att förutsättningar och önskemål ser olika ut, så med vår kreativitet och flexibilitet löser vi dina
önskemål efter dina förutsättningar.
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Medeltidsstaden Arboga är klassat som riksintresse för sin välbevarade
stadskärna från 1200-talet. De historiskt intressanta platserna i stadskärnan
mixas idag med mysiga butiker och caféer.
Vi är stolta över vår lilla stad så självklart bjuder vi dig på en stadsrundvandring
och presenterar vår idyll när du kommer på besök.

Pålitlighet,
engagemang
och flexibilitet

TBO är det äkta företaget i det lilla trygga Arboga. Här lever och frodas
fortfarande begrepp som pålitlighet, engagemang och flexibilitet. Vi har under trettiofem år producerat
och monterat över 40 000 balkonger. Vi kanske inte är spindelmannen, men är
nog så vana att hänga på fasader.
Hela produktionen görs i vår egen industri vilket ger oss full kontroll över att kvaliteten
alltid ligger på topp. Självklart bjuder vi på full service – från projektering till färdigmonterad
och besiktigad balkong.
Som kund till oss vill vi att du ska känna trygghet till oss som leverantör. Därför är
du alltid välkommen att besöka oss i Arboga. Vi visar dig runt i produktionen och i vår
utställningshall har du möjlighet att se och känna på räcken, golv och inglasningar på
det som ska bli din balkong. Hos oss gäller det ärliga handslaget, så ge oss kardan så
stiger vi ut på fasaden tillsammans.
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