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Henry Allt i Allt startades 1977, det ombildades från enskild fi rma till aktiebolag 2006. 
Vi kan blästring, målning och metallisering och tar ansvar för resultatet. Allt arbete ut-
förs med stor skicklighet och med stort ansvar. Yrkeskunniga och skickliga medarbetare 
garanterar förstklassigt arbete och bestående resultat.

Vi har satsat på att  utöka vår verksamhet utöver varvsjobben. Därför har vi byggt upp 
en ny blästrings- och målningsstation. Vi har även utökat vårt område för uppställning 
till ca 9000 m2. 2007 blev vi certifi erade enligt Frosio, kvalitet är vårt mott o och vi 
lämnar givetvis garanti på allt vi gör. Vi strävar hela tiden eft er att  minska företagets 
miljöpåverkan när det gäller luft utsläpp, energiförbrukning och avfall.

2009 blev vi årets företagare på Tjörn med följande motivering:
Företaget har genom sina investeringar i nya blästrings- och målningsanläggningar ökat 
sin omsätt ning på ett  beundransvärt sätt . De fungerar därför som en god förebild.

Vi satsar på att  vara din totalentreprenör.

Pär Göransson   Markus Göransson
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Entreprenader
Vi kan det här med rostskydd. Med våra mobila 
enheter utf ör vi blästring och målning ute hos kund. 
Vi åtar oss stora som små uppdrag. Vi är specialister 
på ytbehandling och ytbehandlar båtar, broar och 
cisterner. Våra tyngsta referenser är Swedeship Marine 
och Ö-varvet, där vi sköter deras löpande underhåll på 
nybyggen samt reparenter.
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Stationsmålning
I vår toppmoderna anläggning utf ör vi arbeten i en kontrollerad miljö. Allt som går att  
transportera kan vi ytbehandla i vår station, t ex kranar, cisterner, båtar, containers och 
trailar. Vi lyft er och hanterar båtar upp till 35 ton. Total yta för blästring och målnings-
arbeten i stationen är 36 x 18 meter. All utrustning är ex-klassad.
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Metallisering
Metallisering kan ske i vår station eller med vår transportabla utrustning.

Vid sprutf örzinkning smälts zinken i en gaslåga. Processen sker vid ca 3000° C. 
Man brukar lägga på ca 100-300 ym.
Metallisering ger en rå beläggning som är perfekt grund till målning.
Det ger ett  enormt bra rostskydd samt nötningsbeständighet.
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Vatt enblästring
Som komplement till traditionell sandblästring har vi 
vatt enblästringsaggregat på 500-2500 bar.

De är mobila och vi kan lätt  ta med dem på fartyg 
under drift  och få arbetet gjort utan drift stopp.

Fördelar med vatt enblästring:

Inget damm• 
Ingen gnistbildning• 
Ytan blir fri från klorider/salt• 
Metoden är miljövänlig och • 
minskar avfallsmängden.
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Tankmålning
Vi utf ör årligen blästring och målning av tusentals m2 på dricksvatt entankar och RSW-
tankar. RSW-tankar är de tankar på fi skebåtar där fi sken läggs och kyls ner till önskad 
temperatur.

Beläggningen som påföres i RSW-tankar får inte förorena eller påverka vatt nets kvali-
tet, smak eller lukt.

Produkterna vi använder är godkända för dricksvatt entankar och spannmålslaster. Sys-
temet som påföres i tankarna är vanligtvis 2-komponents rena epoxyfärger med 100% 
torrhalt (inga lösningsmedel avgår från färgen eft er målning).
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Vacuum-städ
Med vår mobila vacuumsug utf ör vi sugning av t ex:

Lösull• 
Sågspån• 
Makadam• 
Blästersand• 
Husgrunder• 
Trossbott nar• 

Vi kommer till dig och dammsuger. Vi samarbetar med 
byggfi rmor och försäkringsbolag.

Spolenheter med hetvatt en inom följande områden:

Vask av båtar• 
Cisternrengörning• 
Industrirengörning• 
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Halkbeläggningar
Som alla vet är halkskydd viktigt ombord på ett  fartyg. 
Vi använder oss nu av ett  system som lämpar sig väl för 
vårt klimat.

Våra vanligaste granulatstorlekar är:

0,1 - 0,6 mm
0,3 - 0,8 mm
1 - 1,8 mm
2 - 3,5 mm
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Epoxybeläggning
När du upptäcker att  bott nen är täckt med små blåsor 
är det redan försent. Din båt har då fått  böldpest. Vi 
blästrar bott en på din båt ner till gelcoaten. Sanden tar 
bort samtliga samtliga pestblåsor ner till bott en. Eft er 
blästringen mäter vi fukten och torkar ur båten. Vi spack-
lar upp porer och ojämnheter med epoxyspackel och 
däreft er börjar vi lägga på beläggningen i fl era steg. 
Vi blästrar och målar inomhus i uppvärmda lokaler. 

Kan du inte komma till oss, tar vi med utrustningen och 
kommer till dig.
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Fuktmätning. Epoxyspackling.
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Dämpmassa
Vi applicerar vatt enbaserad och sprutbar ljuddämp-
ningsmassa för båtar, bilar, maskiner etc. Dämpmassan är 
lätt  att  applicera och reducerar eff ektivt mekaniskt oljud 
på stål, aluminium och glasfi ber. 

Appliceras enkelt med sprututrustning, • 
pensel eller roller. 
Reducerar arbetstiden med upp till 80 %.• 
Rekommenderad skiktt jocklek ca 3 mm • 
(beroende på underlag).
Hög dämpfaktor i förhållande till sin vikt • 
jämfört med traditionella ljuddämpnings-
material.
Mycket god vidhäft ningsförmåga.• 
Innehåller rostskyddsinhibitorer.• 
Motverkar kondens. Resistent mot vatt en.• 
Mycket starkt slitage- och nötningsskydd. • 



Husmålning
Vi utf ör husmålning. Vi har all utrustning, kunskap och material som behövs. 
Fasta priser. Alltid garanti på utf ört arbete. 
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Höghöjdsentreprenad
Vi har personal som är utbildad och certifi e-
rad för höghöjdsarbete. De är även utbil-
dade för SSG Entré och heta arbeten. 

Några tjänster inom dett a är:

Inspektioner• 
Målning / ytbehandling• 
Rengöring• 
Montering / demontering• 

Vi använder CE-märkt utrustning och följer 
arbetsmiljöverkets normer för arbete på hög 
höjd.
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Inspektioner
Hur länge och väl en konstruktion håller beror på fl era 
faktorer. Naturligtvis gäller det att  välja rätt  material, men 
det är nästan lika viktigt att  välja rätt  korrosionsskydd. 
Då får konstruktionen såväl längre livslängd som lägre 
kostnader för underhåll.

På Henry Allt i Allt har vi lång erfarenhet av korrosions-
skydd. Vi kan hjälpa dig med hela processen, från det 
förberedande arbetet till slutkontroll och dokumentation.

Valet av korrosionsskydd beror på en mängd faktorer. 
Vilken livslängd skall konstruktionen ha? Var kommer 
den att  användas? Hur kommer den att  användas? Hur 
ser en rimlig kostnadskalkyl ut? 

- Vi hjälper till med att  samla in all relevant information, 
och utifrån den välja det bästa korrosionsskyddet för 
det aktuella behovet. Kanske en metallbeläggning löser 
uppgift en bäst? Eller ett  katodskydd?

När dett a är klart så är det naturligtvis lika viktigt att  se 
till att  det levererade skyddet uppfyller kraven. Här kan 
vi bistå med FROSIO-certifi erade inspektörer som såväl 
kontrollerar som dokumenterar arbetet. 
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Design och idéer för hemmet
Vi har nu i Rönnäng öppnat en Nordsjö Ide & Design 
butik på 280 m2 där vi säljer färg, tapeter och golv från 
Nordsjö och Jotun.

Alla som jobbar hos oss har ett  stort intresse av och 
nyfi ket sinne för inredning. Vi kan våra produkter och vill 
gärna hjälpa dig att  kombinera dem till harmoniska hem. 
Vi har varit extra noga när vi valt ut våra leverantörer att  
samarbeta med. Alla står för god design och hög kvalitet, 
till överkomliga priser.

För info om produkter och inspiration besök gärna 
Nordsjö ide & designs hemsida, nordsjoidedesign.se

Prata med oss i butiken, du hitt ar oss i Stansviks 
industriområde på Ängholmsvägen 10.
Martina & Pernilla
0304-67 75 50

Försäljning

Fartygs- och rostskyddsfärg
Färgförsäljningen till fartygs- och rostskyddssidan fungerar 
som vanligt via info@alltiallt.com eller telefon till Pär och 
Markus.
Vi hjälper även till med leveranser utomlands.

För mer information om kulörer mm besök vår hemsida.
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Miljöpolicy
Syft et är att  skapa systematik och förbätt ra eff ektivite-
ten i miljöarbetet. Dett a innebär renare produkter och 
processer vilket i förlängningen ger mindre påverkan på 
människans hälsa och miljö. Ledstjärnan i dett a arbete är 
standarden ISO 14001 som anger riktlinjer och specifi ka 
krav för verksamheten.

Henry Allt i Allt AB skall som främsta målsätt ning främja 
miljön och sträva eft er en uthållig utveckling där miljö, 
kvalitet, ekonomi och teknik lägger grunden för en sam-
klang med naturen.

Vi skall verka för att  med hög kvalitet kunna utf öra order, 
tjänster och service med korta leveranser samt att  hela 
tiden vara bland de främsta på miljöområdet.

Verksamheten skall präglas av en familjekänsla som ger 
oss goda förutsätt ningar för utbildning och engagemang 
av det interna miljöarbetet.

Vår ambition är att  gå längre än vad miljölagstift ningen 
kräver samt andra krav som verksamheten berörs av.

Personal inom företaget samt våra leverantörer skall 
känna till vår miljöpolicy och aktivt bidraga till att  den 
eft erlevs och uppfylls.
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Huvudkontor
Henry Allt i Allt AB
Hakefj ordsvägen 5
471 41 Rönnäng

Telefon:  +46 (0)304-67 73 33
Fax:  +46 (0)304-67 73 33

Pär:  +46 707-34 09 59
Markus:  +46 706-97 88 45

Besöksadress
Henry Allt i Allt AB
Ängholmsvägen 12
471 41 Rönnäng

E-post: info@alltiallt.com
Hemsida: www.alltiallt.com

fe
nd

er
 m

ed
ia

 a
b,

 s
kä

rh
am

n

www.alltiallt.com

Huvudkontor
Verkstad/Lager/Butik

Göteborg


