
Underentreprenören med helhetsgrepp

Vad gör vi? 

Varför gör vi det? 
Hur gör vi? 



STUCKATUR & AKUSTIK

BRANDSKYDD

PRODUKTION

MÅLERI

VILKA ÄR STUCKBEMA?



Kommunikation är viktigt för oss. En del i detta är att vi är tydliga mot dig och med varandra. Vi kommunicerar 
från ledning till hantverkare, och tillbaka igen. Vi följer upp att alla inblandade är väl insatta i vad som ska ske. På 
så sätt blir rätt saker gjorda – på rätt sätt, i rätt tid och till rätt kostnad.

Service är också viktigt för oss. Vi är snabbt på plats när det behövs. Och du får alltid snabba svar från oss. Du 
kan också ha oss som rådgivare vid planering av exempelvis brandskydd, gipsputslösningar och stuckaturer. 
Därigenom säkrar du kvalitet, projektplanering och totalekonomi.

Yrkesstolthet är avgörande för oss. Att lämna arbetsplatsen i visshet om att vi gjort vårt bästa är en självklarhet. 
Liksom att arbeta med sådan hög kvalitet och säkerhet att vi sover gott när ett projekt är avslutat.

StuckBema arbetar främst inom Stockholmsregionen och Mälardalen. Men vi åtar oss även uppdrag inom övriga 
Sverige, Norden och norra Europa.

STUCKBEMA

I grunden är vi ett stolt företag som startades 1920, Johannessontrummor. Företaget har kontinuerligt utbildat 
nya stuckatörer och därigenom fört och utvecklat denna hantverkartradition till att bli ett begrepp även vid dagens 
byggande. 

Vi arbetar med gips och utför alla förekommande typer av entreprenader gällande stuckatur. Men då företaget har 
utvecklat fler affärsområden såsom brandskydd, akustik, fogning och måleri, kan Stuckbema erbjuda ett  
helhetsgrepp som är unikt i branschen.

Detta innebär att kunden får en enklare tillvaro med EN professionell leverantör inom dessa områden och i alla 
situationer kan ha oss som rådgivare och bollplank för att hitta lösningen som är mest lämplig. 

StuckBema står för kvalitet, kompetens och yrkesstolthet. 



Företaget som är så mycket 
mer än bara gips!

STUCKATUR



Genom att använda Fiberbetong kan du designa med mindre material och ändå få ett element som tål hög belastning. 
De inbyggda fibrerna motverkar också sprickbildning i betongen och bidrar även till att laster fördelas jämt i materialet.

Resultatet – en tilltalande front med hög hållfasthet och låg vikt som går snabbt att montera. Interiördetaljer som pelare, 
utsmyckning utomhus och fasadstuckaturer är exempel på vad StuckBema tillverkar av fiberbetong i mindre serier eller i 
enstaka exemplar.

Rundade former, noggrant utvalda kulörer och speciella 
strukturer – allt är möjligt med StuckBemas kompetens, 
teknikval och arbetsmetoder. 

Du kan till exempel färga akustikputsen på tak och väg-
gar i den kulör du önskar. Skarvlösa innertak är en annan 
fördel med våra lösningar.

Stuckatur är ett klassiskt hantverk där beprövad kunskap möter ny teknologi och nytt tänkande. 
Ett högt kvalitetstänkande ingår i våra stuckatörers vardag. Med dessa krav följer noggrann dokumentation,  
kvalitetsrutiner och egenkontroll. Vi kan därför garantera att det vi levererar håller önskad kvalitet.

Gipsputs passar de flesta underlag inomhus. StuckBema skapar ytorna du önskar både på väggar och i tak, det 
kan vara rundade hörn, välvda tak och inklädda balkstrukturer. Putsen kan fås från grovstrukturerad till glatt. 
Möjligheterna med gipsputs är som vi ser det oändliga.





Brand- och ljudtätning av installationer vilka genombryter 
brandavskiljande väggar och bjälklag.

Brandisolering av stål-, trä och betongkonstruktioner

Brandskyddsmålning av bärande stål-, trä, och betongkonstruktioner

Brandimpregnering av förekommande typer av ytskikt

Alla förekommande typer av fogningsentreprenader

Brandskydd
Det ställs olika krav på brandskyddet i en byggnad eller anläggning beroende på vilken verksamhet 
som bedrivs.

Stuckbemas erfarenhet av förebyggande brandskydd och kapacitet av att kunna åta sig fullskaliga 
brandskyddsprojekt i hela landet gör Stuckbema till en av de ledande leverantörerna inom brandskydd.

FPS Brandskydd
SMP Putsprodukter AB tillverkar FPS Brandskyddsprodukter för såväl 
kontor, som kommersiella och privata fastigheter.

Idag är det många krav som ställs på Brandskydd i fastigheter. 
Våra produkter är mycket lämpade för att uppfylla dessa krav. 

Att underhålla fastigheter och säkerställa brandsäkerheten medför att 
skadorna vid en brand minimeras och att den begränsas effektivt. 

Våra kunder är företag som specialiserat sig på att utföra 
brandskyddsåtgärder i alla miljöer.

FPS Brandskyddsprodukter är typgodkända, emissionstestade och all 
dokumentation finns tillgänglig.



Sedan mer än 8000 år har Stuckatur använts som byggnadsmaterial för fasad- och interiörutsmyckningar. 
Överallt där människor har velat skapa vacker, hållbar och tidlös design, har stuckatur varit det mest använda 
materialet och fortsätter vara det än idag. 

Vi lever i en tid då utvecklingen springer ifrån oss och skapar nya arbetsmetoder, kunnigare digitala hjälpredor och 
miljöer fyllda av stress och ångestfylld otrivsel. I en sådan tid ökar våra önskemål om avkoppling. Att få vila blicken 
på något vackert och tidlöst med anor från en annan, lugnare tid. En miljö fylld med kreativ och underskön stuckatur.

Produktion

Stuckatur är så mycket mer än bara taklister, 
kapitäl och rosetter. Brandisolering, brandtätning 
och pelarinklädnader av stuckatur är nyare 
användningsområden utöver stuckaturens 
fantastiska egenskaper vid utformning av undertak 
och kupoler. 

Stuckatur motsvarar med bred marginal dagens 
material- och produktionstekniska krav samtidigt 
som det tillfredsställer såväl estetiska, 
ventilationstekniska och akustiska önskemål.

Stuckbema producerar även Akustikputs och Gipsputs. Akustikputs är ett 
förnämligt sätt att dämpa bullerutsatta mijöer på ett estestiskt tilltalande sätt 
eftersom den färdiga ytan upplevs som släta takytor.

Exempel på utsatta miljöer är kontor, köpcentrum, restaurang och krogmiljö, 
simhallar, idrottsanläggningar, museum, kyrkor, bilhallar, skolor, sjukhus och även 
privatbostäder, då hårda material mer och mer används såsom sten, glas, puts, 
vilket skapar en mycket bullerutsatt miljö.



Gipsputs tillverkas av naturlig rågips. Produkten framkallar inga allergier, och utgör heller ingen grogrund för 
mögel eller annan biologisk påväxt. Den färdiga ytan har ett neutralt pH och andas, vilket ger en
mycket behaglig och miljövänlig komfort. Vår gipsputs är även godkänd att använda i våtutrymmen. 

Vidhäftningstest är utfört hos SP. Med vår gipsputs kan du skapa en mängd olika putsstrukturer, beroende på 
vilka verktyg och tekniker du använder. 

Stuckaturen upplever en nyrenässans där materialets miljövänlighet och formbarhet i kombination med  
brandegenskaper och ekonomi säkrat stuckaturen för all framtid. Med en överlägset lång tradition och tidlös stil har 
stuckaturen kommit för att stanna, så även i denna moderna tid.

Idag besitter vi moderna lokaler i Rosersberg och tar hjälp av dagens verktyg, men stuckatöryrket är detsamma som 
för tusentals år sedan och resultatet kommer av våra stuckatörers mångåriga yrkeskunnighet. 



Måleri

Stuckbema utför alla slags måleriuppdrag till både privatpersoner och företag – såväl invändigt som utvändigt.
Alla våra medarbetare innehar gesällbrev och flera av dem är målarmästare.

Vi sanerar, reparerar och målar nytt från golv till tak, inne eller ute. Material och metoder utvecklas i snabb takt och därför har vi 
starkt fokus på att vårt material är prisvärda med hög tålighet och goda arbetsmiljöegenskaper.

Samtliga avdelningar samarbetar i hög grad vilket gör det enklare för kunden, minskar kostnaderna och ökar kvalitén
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