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Trecent - Ger hus liv

Trecent-koncernen består av bolagen Göteborgs Fasadputs AB, Glose Murning & Puts AB,
Tini Gruppen AB och EBT Halmstad AB. Nu lanserar vi som koncern bland annat en ny
hemsida som en grund för att gemensamt kunna nå ut till samtliga våra kunder och stärka
vårt varumärke tillsammans.
– Vi bedriver verksamheten i de separata bolagens namn men vill också dra nytta av att vi
tillsammans är en stabil och stor koncern, både för oss själva och för våra kunder, säger
Kristian Engberg och Sami Trdevaj, ägare av Trecent-koncernen.
I takt med att vi har vuxit och idag består av fyra bolag inom framförallt renoveringssektorn, ser vi
en möjlighet att med ett gemensamt varumärke i Trecent-koncernen stärka varandra såväl externt
som internt.
– Det är viktigt för oss att alla våra anställda i de olika bolagen känner en samhörighet och
gemenskap med varandra. Vi vill bygga en gemensam koncernkultur för att tillsammans växa
ännu starkare.
Trecent-koncernen är resultatet av ett fem år långt arbete som startade 2015 med Göteborgs
Fasadputs AB. Ambition var att bli en större aktör på renoveringsmarknaden i Västsverige.
Glose Murning & Puts AB förvärvades 2016 och 2018 förvärvades Tini Gruppen AB som 2019
delades upp i två bolag och idag också är EBT Halmstad AB.
Vi har vårt huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor i Borås och Halmstad. I koncernen har vi
cirka 80 anställda och omsatte 120 MSEK 2019. Med 150 års gemensam branscherfarenhet kan vi
erbjuda dig som kund tjänster inom:
- Komplett fasadrenovering inklusive tak, fönster, plåtar, balkonger och socklar
- Alla typer av murning och putsning
- Plattsättning i alla miljöer
- Betongrenovering
- Bygga eller renovera kök och badrum
Vi är stolta över vår historia och önskar att samla alla de goda relationer, erfarenheter och fina
renommé som respektive bolag har till att gemensamt i Trecent-koncernen vara ledande inom
renoveringssektorn.
Vår ambition är att ge hus liv. Det mest hållbara huset är det som aldrig behöver rivas och det utgör
grunden för hela vårt synsätt över hela koncernen - oavsett bolag.
Vid frågor, vänligen kontakta;
Kristian Engberg (VD) 073-315 80 01
kristian.engberg@trecent.se

