Ett byggföretag med lång
erfarenhet

R

eomti är ett komplett byggföretag
som erbjuder allt från renovering
och byggservice till nybyggnation.
Företaget grundades 1993 av Arne
Mårtensson för att leverera byggservice
till SEB. Sedan dess har vår verksamhet
breddats men relationen med banken
består. Vi har varit på plats i deras lokaler
i princip varje dag i snart 30 år för att
hjälpa till med stort och smått.
Idag är vi runt 60 anställda och omsätter
450 miljoner kronor. Byggarbetsplatserna
finns runt om i Storstockholmsområdet.
Vår strävan är att ständigt utvecklas
och bidra till samhällsutvecklingen. Det
gör vi bland annat genom att utmana
oss själva för att bli bättre, både på ett
professionellt och personligt plan. Trivsel
och gemenskap är viktigt, liksom att
sporra varandra att emellanåt gå utanför
våra egna boxar. Genom nyfikenhet

och personligt engagemang är vi
drivande och lösningsorienterade. Vår
förhoppning är att du ska uppfatta oss
som professionella, flexibla och enkla att
ha att göra med. Ambitionen är att vara
ett modernt företag med öppet sinne,
som lär sig av kunder, medarbetare och
samarbetspartners.
All personal genomgår kontinuerliga
vidareutbildningar inom teknik, miljö
och kvalitet för att säkerställa att vi
tillgodoser våra kunders krav på kvalitet.
Vi är certifierade av DNV GL i enlighet
med BF9K avseende kvalitet, miljö och
arbetsmiljö, och är aktiva medlemmar
med förtroende- och styrelseuppdrag
i Byggföretagen. Reomtis ekonomi är
mycket god, med högsta kreditvärdighet,
guldsigill ifrån UC samt trippel A enligt
Bisnode.

Tillsammans bygger vi
tillitsfulla relationer för
gynnsamma samarbeten
Läs mer på www.halldinconsulting.se
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Några av våra arbetsområden
•
•
•
•
•
•
•

Energi & Värme-optimering.
Injustering av värmesystem, kylsystem, varmvattencirkulation.
Installation av fjärrkyla samt fjärrvärme.
Fastighetsvärmepumpar.
Medicinska gaser.
Stambyten.
Rengöring av värme- & kylsystem i fastigheter.
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Omtanke, ärlighet och
vilja att utveckla
långsiktiga relationer

J

ag brukar säga att vi ska vara lite
bättre än alla andra. Ett modigt och
lite kaxigt uttalande kan tyckas.
Men i min värld handlar det inte om
att vara felfri. Det handlar om att vara
engagerad. Att vara lite bättre innebär
för mig att ta ansvar, att vara transparent
och att inte ge sig förrän kunden,
samarbetspartnern eller kollegan känner
sig trygg och nöjd.
Navet i vår affärsidé finns i vårt namn
Reomti. För 30 år sedan, när företaget
grundades, var det en akronym som
beskrev vår verksamhet med renovering,
ombyggnad och tillbyggnad. Men i takt
med att vårt erbjudande utvecklats
har företagsnamnet i stället blivit en
daglig påminnelse om vad som är
kärnan i vår framgång. Namnet Reomti
står numer för relationer, omtanke och
tillit och det är något som guidar mig
varje dag. Vi arbetar fortfarande med
så kallade ROT-uppdrag (renovering,
ombyggnad, tillbyggnad) men balanserar
upp det med nyproduktion, stambyten
och byggservice. Att ha flera olika

verksamhetsgrenar är ett sätt skapa
ekonomisk stabilitet, men även att skapa
variation och utvecklingsmöjlighet för
medarbetarna. Mixen har visat sig vara
framgångsrik under årens lopp och
konjunktursvängar.
Ett bygge är en akt i samverkan. Det
krävs skilda kompetenser kring bland
annat arkitektur, konstruktion, hantverk,
material, logistik och samordning. För
att uppnå önskat resultat behöver vi
först och främst förstå kundens behov
och önskningar. Och för att kunna
leverera och få en nöjd kund är vi helt
beroende av våra samarbetspartners
och leverantörer. Många av er har valt
att synas tillsammans med oss i denna
broschyr, något som gör mig stolt och
tacksam. Det är en sann förmån att få
arbeta ihop med er alla. Jag hoppas att
vi kan fortsätta att lyfta varandra och
tillsammans sträva efter att alltid bli
lite bättre.
Johan Malk, VD Reomti Bygg AB

”Att vara lite bättre innebär för mig att
ta ansvar, att vara transparent och att
inte ge sig förrän kunden, samarbetspartnern eller kollegan känner sig trygg
och nöjd.”
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ROT

Renovering, ombyggnad
och tillbyggnad

N

är Reomti startades 1993 var
det för att utföra renoveringar,
ombyggnationer och
tillbyggnationer. Med 30 års erfarenhet
är vi experter på att anpassa och
bygga för att lokalerna ska fungera
optimalt för olika verksamheters behov.
Vi omvandlar slitna ytor till moderna
hållbara lokaler och ser samtidigt till att
energiprestandan förbättras och gällande
miljökrav uppfylls.

Ofta behöver kundens verksamhet pågå
som vanligt under ombyggnadsperioden
och därför lägger vi stor vikt på att vara
så smidiga och flexibla som möjligt. Vår
erfarenhet av komplexa projekt i publika
miljöer har gett oss kunskap om hur vi
kan minimera störningar och olägenheter.
Renoveringen genomförs på kundens
villkor och vår strävan är alltid att störa
så lite som möjligt.

Triclima – totalentreprenad
inom process, värme, vatten,
kyla och sanitet

Pågående Triclima-projekt: 129 lägenheter i kvarteret Oxford, Hagastaden. Beställare Reomti.

Triclima Installation är en komplett rörinstallatör
som har kompetens och kraft att hjälpa ditt
företag med totalentreprenader inom process,
värme, vatten, kyla och sanitet. Vi kombinerar
kreativa lösningar med affärsmässighet och
gediget hantverkskunnande. Bra organisation
och rätt kompetens tillsammans med en stor
portion yrkesskicklighet gör ditt projekt lyckat.

Hör av dig redan innan projektering så kan vi göra
en verklig skillnad. Kontakta oss på 08-28 50 09,
info@triclima.se eller gå in på triclima.se
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ROT – CASE

Myntkabinettet blev
Kammarkollegiet

O

mbyggnationen av den vackra
gamla byggnad i kvarteret
Pegasus 6 som tidigare inrymde
Myntkabinettet, visar att det går att göra
moderna kontorslokaler även i äldre hus
i innerstaden. Det 5 000 m2 stora huset
i Gamla Stan blev istället kontor för den
statliga myndigheten Kammarkollegiet.
Huset har en ovanlig konstruktion med
fribärande bjälklag, stålpelare och nästan
inga bärande innerväggar. Det var

viktigt att behålla byggnadens karaktär
samtidigt som den skulle bli en modern
och välanpassad arbetsplats invändigt.
Huset hade olika golvnivåer och lutande
och buktande bjälklag, så mycket
byggnadstekniskt arbete behövdes
för att få sammanhängande golvytor.
Många installationer har också behållits
synliga, vilket ställt extra höga krav på
samordning och ett strukturerat och
prydligt montage.

Fotograf: Joel Hedgren
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www.lindekrans.se
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ROT – INFRASTRUKTUR

SL:s bussdepå i Tyresö

K

ollektivtrafik är pulsådern i
Stockholms stad. Genom att vara
delaktiga i att bygga och utveckla
tunnelbanestationer och bussdepåer
bidrar vi till samhällsnytta för många av
stadens invånare. Det känns meningsfullt
och roligt. Här ställs stora krav på
planering, samordning och logistik
eftersom varken tåg eller bussar får stå
still under projektens gång. På Reomti

finns erfarenhet av SL-projekt sedan
90-talet och under årens lopp är det
många tunnelbanestationer och depåer
som byggts och renoverats. Vårt senaste
uppdraget är Tyresö bussdepå, en hårt
belastad plats med aktivitet dygnet
om. Projektet är teknikintensivt med
tvätthallar som moderniseras och byggs
om. Samtidigt anpassas hela depån till
gällande miljökrav.

KAKEL, KLINKERS OCH
MATTLÄGGNING I STOCKHOLM
Vi utför i huvudsak ROT-Jobb
som renoveringar inom badrum,
kök och golv.
Välkomna till oss!

SW MATT & PLATTSÄTTNING AB
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BYGGSERVICE

Flexibel och snabb service

B

ehöver du hjälp med byggservice?
Michael, Magnus och Anton
kör våra tre servicebussar och
kan med kort varsel komma till dig
för såväl små som stora projekt! De
fixar alla typer av byggserviceärenden
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för fastighetsägare eller om dina
hyresgäster behöver hjälp. Kontakta
vår platschef Calle så skickar han en
buss och ser till att löpande underhåll,
kontorsanpassningar eller reparationer
genomförs. Vi finns med dig hela vägen!
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NYPRODUKTION

Från idé till verklighet

N

yproduktion är en viktig del av
vår verksamhet. Att vara med
från allra första början gör det
möjligt att skapa kvalitet som håller över
tid och det är något vi verkligen brinner
för. Vi är stolta och trygga med det vi
bygger och har valt att etablera Reomtis
huvudkontor i Hammarby Sjöstad, i en
fastighet som vi själva uppfört.
Bostäder, kontorshus och kommunala
byggnader som skolor och servicehem,
Reomtis erfarenhet är bred och
kundreferenserna många. Under de
senaste åren har vi färdigställt över 500
lägenheter.

08-409 099 40
www.asksprinkler.se
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Totalentreprenad, utförandeentreprenad
eller partnering, upplägget avgör ni som
kund. Oavsett är det viktigt för oss med
ett nära samarbete och goda relationer,
tydliga rutiner och noggrann uppföljning
under hela processen. Vi erbjuder egen
personal för projektering, projektledning,
produktion och eftermarknad, och
anpassar erbjudandet efter hur mycket
stöd ni önskar och behöver genom bygg
processen.

0728517312

Golvteknik.entreprenad@gmail.com
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NYPRODUKTION – CASE

Hagastaden för tankarna till
New York

P

å uppdrag av Wallin Fastigheter
är Reomti med och utvecklar
Hagastaden.

Nyligen har kvarteret Oxford färdigställts,
med två huskroppar och drygt 100
lägenheter. Fasaden för tankarna till New
York med sin vackra beklädnad. Arkitekt
är Wingårdhs och såväl lägenheterna
som de allmänna utrymmena är mycket
väl genomtänkta.

Projektet har utförts som
totalentreprenad med en tajt tidplan.
Utöver själva husbygget har Reomti
ansvarat för stomkomplettering och
samordning av alla underentreprenörer
och sidoentreprenörer. Samarbetet med
Wallin Bostäder fortsätter och nästa
projekt i området för Reomtis del är
Coimbra med cirka 140 lägenheter.

”Vi har en bra, löpande dialog med Reomti
för att uppnå vår gemensamma strävan:
hög kvalitet och nöjda kunder.”
Shobana Selvarajah,
projektledare Wallin Bostad
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E L I N STA L LAT I O N E R

För bröderna Andreé och William Arnberg var framtidsvisionerna självklara redan i ung ålder.
Deras enade ambition om att bygga upp ett företag från grunden blev successivt verklighet
sommaren 2016. Inför en delad passion för ellära och praktiskt arbete växte Krafton fram i full
kraft. Till en början specialiserade vi oss endast på elinstallationer men har idag även förstärkt
upp organisationen med kompetens inom brand, fiber och projektering. Idag är vi ca 40 anställda med huvudkontoret på 700kvm beläget mellan Handen och Brandbergen.
Här finns det plats för både biljard och grillkvällar efter arbetstid. Vi värderar en kreativ och
avslappnad arbetsmiljö där våra anställda oavsett position skall känna sig trygga och välkomna.
Vårt långsiktiga mål är att bli branschledande och för vår skalbara utveckling lägger vi stora
resurser på strukturering, organisationsplanering, uppföljning och vi sätter realistiska målsättningar genom kreativa möten.

Läs mer om oss på www.krafton.se
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RENOVERING

Totalrenovering av
bostäder

N

är en fastighet totalrenoveras får
det stor påverkan för dem som
brukar vistas i huset. Ofta innebär
det att boende eller hyresgäster inte kan
vara i fastigheten under byggperioden.
Denna typ av projekt kräver extra
hänsyn till dem som berörs. Vi har lång
erfarenhet och delar gärna med oss av
vår kompetens för att påverkan ska bli så
liten som möjligt. Utöver att utföra själva
renoveringen är vi gärna med under hela
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processen från planeringsstadiet och
ända fram tills att hyresgästerna är på
plats igen.
När vi utför stambyten kan hyresgästerna
ofta bo kvar under byggprocessen. Vi
anpassar vårt arbetssätt för att kunna
tillmötesgå hyresgästernas krav på oss
som byggentreprenör och strävar alltid
efter att visa största möjliga hänsyn till
de boende.

ROT OCH NYPRODUKTION – CASE

Kvarteret Sturen Större

N

är den klassiska gymnastikhallen
från 1800-talet på Östgötagatan
hade härjats av en brand
fick Reomti förtroendet att renovera
fastigheten till det unika konceptboendet
Grand Mosebacke. Efter branden stod
bara de gamla gavlarna stod kvar,
allt annat var borta. Projekt bjöd på
stora utmaningar med att bevara
de gamla fasaderna och samtidigt
skapa ett nytt innehåll. Innanför de
restaurerade originalgavlarna byggdes
45 toppmoderna lägenheter med

exceptionellt hög standard vad gäller
materialval. Med anledning av platsens
belägenhet, mitt på Södermalm, behövde
byggtrafiken anpassas och extra
hänsyn tas för att inte störa de boende
runtomkring.
För att säkerställa att alla detaljer i
fasaden återställdes i ursprungligt skick
och att nya inslag harmoniserar med
rätt tidsanda har arbetet skett i nära
samarbete med byggnadsantikvarie och
med arkitekt Andreas Martin-Löf.
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ROT – CASE

Kvarteret Sågarna

I

Gubbängen utförs ett projekt
tillsammans med fastighetsägaren
Heba. Fyra huskroppar med totalt
50 befintliga lägenheter totalrenoveras
och moderniseras. Det innebär bland
annat att fasaderna tilläggsisoleras och
samtliga fönster byts ut.
Två före detta butikslokaler byggs också
om till nya lägenheter.
Alla kök, våtrum och ytskikt ska bli nya;
golv ska bytas, väggar målas och nya
innerdörrar och lägenhetsdörrar sätts in.
En del markarbeten utförs inom
entreprenaden, en ny ramp för rullstols
burna ska anläggas tillsammans med
en tillhörande parkering och en ny
rörkulvert mellan två av huskropparna
ska också anläggas. Ett nytt Aptusinpasseringssystem monteras inom
samtliga fastigheter.
Robert Wiborgh är platschef och
berättar:

förfogande att bygga på samt mängden
tillkommande arbeten då huskropparna
är från 40-talet. Det är många olika
typer av arbeten på relativt små ytor.
Vi har ett bra samarbete med kunden
där vi hjälps åt för att komma i mål med
entreprenaden. Vi som entreprenör kan
ställa frågor kring utförande och vad
som önskas där det finns oklarheter i
handlingarna och Heba förtydligar åt oss
så att vi kan leverera en bra slutprodukt.
Projektet är uppdelat i två huvuddelar
med två huskroppar i varje, vilket gett
möjlighet att utvärdera första delen
tillsammans med beställaren och
optimera huvuddel två inför påbörjandet
av den.
– Vi gör erfarenhetsåterföringar
efter avslutade projekt, men här har
vi möjlighet att räta ut eventuella
frågetecken och justera halvvägs in i
projektet, vilket jag ser som något väldigt
bra, säger Robert.

– Utmaningarna i det här projektet
har varit utrymmet som vi har haft till

Nordens största leverantör av
bl. a tälthallar och väderskydd
www.obwiik.se | 010-141 44 00
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”Vi har ett bra samarbete med
Heba där vi hjälps åt för att
komma i mål med entreprenaden.”
Robert Wiborgh, platschef

Vi erbjuder ett stort utbud av tjänster inom bygg- och
fastighetsbranschen. Vi utför i huvudsak rivningsarbeten
inför ombyggnationer. Men även underhållsservice av
hissar, håltagning, städning samt transporter och sophantering.

www.rens.se | 08-462 91 81
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CSR

Ett starkt samhällsengagemang

A

tt ständigt sträva efter att
bli bättre ligger i vårt dna. Vi
ifrågasätter dagligen oss själva
för att se hur vi kan utvecklas. Som en
del av ett demokratiskt samhälle är det
självklart för oss att lyfta blicken från
vår egen affärsverksamhet och även
fundera över hur vi kan bidra till de
globala hållbarhetsmålen.
Det finns en hel del i branschen som
behöver förändras. Byggbranschen är
historiskt sett en mansdominerad värld
med inslag av machokultur och en
snäv beteendenorm. Svart arbetskraft,
prisdumpning och dåliga arbetsvillkor
förekommer och jargongen kan vara
hård. Byggarbetsplatser är en fysiskt
utsatt miljö, så noggrant KMA-arbete och
ett strukturerat arbete runt medarbetares
välbefinnande är ett fokusområde
för Reomti.
Miljömässigt innebär byggverksamhet
en stor klimatpåverkan bland annat
genom produktion och avfall. Därför är
vi glada för den ökade medvetenheten

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE
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JÄMSTÄLLDHET

från kunder som öppnar för dialog om
nya lösningar kring produktionsprocesser,
materialval och avfallshantering.
Tillsammans med specialister arbetar
vi för att kunna återbruka så mycket
material som möjligt. Inom företaget har
rutiner för ett eget kretslopp skapats,
där material som blir över på ett bygge
i möjligaste mån återanvänds. Det känns
naturligt för oss att återbruka så mycket
som möjligt, både för miljöns skull och
för ekonomins.
Hållbarhetsarbetet för oss handlar
mycket om dialog, medvetandegörande
och kravställan gentemot oss själva,
kunder och leverantörer. Att göra
små förändringar i vardagen bidrar
till större förändring på sikt. I Reomtis
hållbarhetsredovisning kan du se att
vi valt att i första hand fokusera på
områden inom hälsa och välbefinnande,
jämställdhet, anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt samt hållbar
konsumtion och produktion. Där kan du
läsa mer om vilka mål vi strävar efter och
hur vi följer upp dem.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Reomti sponsrade och
byggde Café Yalla i Rinkeby för att ge fler utlandsfödda kvinnor chansen att
komma in i samhället och
få jobb.
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CSR

Energioptimering

F

ler och fler inser vikten av
energioptimering, och området
är under ständig utveckling. I
vårt arbete kan vi se över byggnadens
energiprestanda på flera olika områden,
som väggar och material, ytskikt och
smartare styrning och reglering av
energiförsörjningen.
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Solceller har varit det prioriterade valet
för oss under många år och nu börjar de
bli en del av vardagen för allt fler. Det är
en positiv utveckling där vi kommer att
fortsätta jobba för att vara i framkant för
att få fler att använda solenergi.

KMA – KVALITET, MILJÖ, ARBETSMILJÖ

Vi säkerställer processer
och rutiner

R

eomti är certifierat enligt BF9K,
ett verksamhetsledningssystem
anpassat för byggbranschen
som ställer krav på Kvalitet, Miljö och
Arbetsmiljö. Det ger oss ett systematiskt
arbetssätt motsvarande det som finns i
ISO-standarderna.
Certifieringen innebär att vi årligen blir
granskade av ett tredjepartsorgan vid
en extern revision och däremellan gör vi
egna internrevisioner. För varje enskilt
projekt görs noggranna KMA-planer för
att garantera att alla regler följs och att
såväl kvaliteten som säkerheten är hög.

Erika Arenborn, KMA-ansvarig på Reomti,
berättar hur arbetet går till:
– Jag deltar i produktionsstartmöten
och stöttar platsledningen när de ska ta
fram en KMA-plan, total kontrollplan (en
checklista över de kontroller vi ska göra i
projektet), riskanalys med förebyggande
åtgärder för de arbetsmiljörisker som
identifierats, egenkontroller med mera.
När projektet väl har startat genomförs
arbetsplatsbesök i projektets olika
faser, för att stämma av att KMA-arbete
sköts och efterlevs. Jag stöttar med
uppföljning av våra underentreprenörers
KMA-arbete och egenkontroller,
gör miljöronder samt vägleder och
internutbildar platsledningen vid behov.
Erika fortsätter:
– På Reomti märker vi också av ett ökan
de intresse för hållbarhetsfrågor kring
exempelvis klimatpåverkan och cirkulär
ekonomi, med återbruk av material som
får en allt större betydelse. Vi försöker
följa med i utvecklingen genom att
lämna ”gröna” anbud, det vill säga
klimatdeklarerade anbud, och vi kommer
att fortsätta med vårt CSR-arbete som
beskrivs i vår hållbarhetsredovisning.
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Elva anläggningar från Uppsala i norr
till Linköping i söder, med ett miljögranskat
bygghandelssortiment för yrkesfolk.

Uppsala: Hallsjö Brädgård Västerås: Willmans Sigtuna: Lundquist & Lindroth Djursholm: Djursholms Trä
Stockholm: Nordströms Trä Stockholm: Södermalms Trä
Norsborg: Fosforos Betongkomplement Södertälje: Södertälje Trä Nyköping: Rehns
Norrköping: Ekströms Trä Linköping: Linköpings Träförädling

www.nordstroms.se

Elva anläggningar från Uppsala i norr
till Linköping i söder, med ett miljögranskat
bygghandelssortiment för yrkesfolk.

Alibus sintio te licitatia
Alibus sintio te licitatia voloreratem natem etus, sae re, explaut
dolupta tibero doluptatiat ommod quidele sequiatur

Uppsala: Hallsjö Brädgård Västerås: Willmans Sigtuna: Lundquist & Lindroth Djursholm: Djursholms Trä
Stockholm: Nordströms Trä Stockholm: Södermalms Trä
Norsborg: Fosforos Betongkomplement Södertälje: Södertälje Trä Nyköping: Rehns
Norrköping: Ekströms Trä Linköping: Linköpings Träförädling

www.nordstroms.se
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Varmt välkommen till IT-Complete!
•

En IT-avdelning med expertkompetens.

•

Fasta IT-kostnader som du lätt kan budgetera.

•

Ett välmående IT-system med bra tjänster och
förstklassig support.

08-520 011 00 | www.itcomplete.se
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En Livsviktig
Investering
EN LIVSVIKTIG
INVESTERING
SÄKERHETSLÖSNINGAR HELT I TRÄ
DÖRRAR, FÖNSTER
www.saterssnickerifabrik.se
OCH PARTIER
www.saterssnickerifabrik.se
Dörrar

Säkerhetsklassad

Höga krav

Fönster

Vi kan erbjuda en
säkerhetsklassad dörr med
specialmått och utseende
enligt ert önskemål.

Vi har fått vår massiva
trästomme säkerhetsklassad
MK3 och klass MK4 enligt SSEN1627.

Har du högt ställda krav på
din ytterdörr eller "Safety
room"-dörr så kan vi erbjuda
en lösning.

Vi tillverkar även
säkerhetsfönster.

DAHLS BYGG - DÄR KUNDENS
VISION ÄR I FOKUS.
Dahls Bygg har under år av erfarenhet inom byggsektionen
skapat sig ett betrott rykte. Kundens ambition och önskemål
står högst upp på vår Prioritets lista. Vi jobbar under alla
byggsektionens förordningar och lagstiftelser.

dahlsbygg.se

Räcken & Inglasningar!
Vårt produktsortiment omfattar balkongräcken,
balkonginglasningssystem, balkongskärmar
och balkongtak. Vi levererar och monterar även
balkongplattor av betong. Hogstad Aluminium
tar ansvar hela vägen från projektering till färdigt
montage – och hjälper dig att förverkliga dina
balkongdrömmar.

0142-29 31 00 | hogstadaluminium.se

Före

Måleriexpress AB har sedan 1995 satt sin prägel på
många inom- och utomhusmiljöer i Storstockholm,
som trapphus, kontor och privata bostäder

Efter
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INGENTING ÄR OMÖJLIGT.
Vi har under alla år varit inblandade i allt från gigantiska projekt som spänner över flera år
till att snabbt och smidigt resa en ställning för målning på en villa.
Tack vare det har vi en bredd som är svårslagen i branschen samtidigt som vi kan hålla en
attraktiv prisbild på grund av våra smidiga interna processer.
Vi ser oss som en Partner på riktigt och vi värdesätter verkligen långa och ärliga relationer.

08-502 359 93 / 0707127970
Kontakt@vgroup.nu
www.vgroup.nu
Regulatorvägen 15 , 14149 Huddinge

VICTORIOUS GROUP AB
STÄLLNING, VÄDERSKYDD & FALLSKYDD

TK MÄTS
MÄTSER
ERVICE
VICE AB
TK Mätservice AB är ett konsultföretag med mätteknisk
inriktning inom väg, bygg och anläggning. Vi har lång
erfarenhet vad gäller utsättnings- och inmätningsarbeten.

info@tkms.se | www.tkms.se

Granits Väg 2, 171 65 SOLNA
tel vx: +46 8-545 448 00
info@respons-ark.se
www.respons-ark.se

VÄLKOMMEN TILL WRETMAN STENMONTAGE AB
För mer information vänligen ring eller maila Olle
070-719 65 22 | wretman@telia.com

Vi erbjuder helhetslösningar för golvuppbyggnad, golvavjämning och fallspackling.

LÄS MER PÅ JLM-ENTREPRENAD.COM
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Saltsjö Ventilation erbjuder
helhetslösningar!
Saltsjö Ventilations styrka är att vi
kan ansvara för hela ombyggna
tioner med helhetslösning på total
entreprenad. Alltid med erfarna med
arbetare som vi respekterar för deras
kompetens och yrkesskicklighet.

Vår verksamhet består av projekte
ring, installation och projektledning
men också tjänster som energiut
redningar, injustering, SÖE, OVK,
service och underhåll på ventilation,
avfuktning och klimatanläggningar.

Kontakta oss på 08-20 42 00,
info@saltsjoventilation.se eller
gå in på saltsjoventilation.se

Att anlita en plattsättningsentreprenör handlar inte bara om att köpa ett gott hantverk. Det handlar lika mycket om att hitta
någon som man kan få kvalificerad hjälp och rådgivning av, och detta innan man startar något större arbete. Prata med oss.

Välkommen till
vår butik i Länna
Industriområde

Stockholms Plattsättning AB
Conny, Tem & Johan Tel. 08-99 09 00
Nyckelvägen 7, 142 50 Skogås
www.stockholmsplatt.se

Att anlita en plattsättningsentreprenör handlar inte bara om att köpa ett gott hantverk. Det handlar lika mycket om att hitta
någon som man kan få kvalificerad hjälp och rådgivning av, och detta innan man startar något större arbete. Prata med oss.

Välkommen till
vår butik i Länna
Industriområde
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Stockholms Plattsättning AB
Conny, Tem & Johan Tel. 08-99 09 00
Nyckelvägen 7, 142 50 Skogås
www.stockholmsplatt.se

Glas och metall är vår passion

Glas och metall är vår passion

Vi på RANOVA Projekt AB har nu i över 12 år
Vi på
RANOVA
Projekt
har nu glasi snartoch
12 år
levererat
över
1 800 AB
st lyckade
metallprojekt.
levererat
över
1800Projekt
lyckade
glasVi på RANOVA
AB har
nu ioch
över metallprojekt.
12 år
Förutom
böjda
glas
i
spiraltrapporna
på
projektet
Curanten till
levererat över 1 800 st lyckade glas- och metallprojekt.
Atrium Ljungberg
så tillhandahåller
vi glasade
fönster, dörrar,
Vi
levererar
och
monterar
glasade
fönster,
dörrar,
Förutom böjda glas i spiraltrapporna på projektet Curanten till
fasader,
glastak
i fabrikatSapa,
Schuco,
Sapa, Wicona, Reynears,
fasader
och glastak
i Schuco,
Wicona,
Atrium
Ljungberg
så tillhandahåller
vi glasade
fönster,Reynaers,
dörrar,
Stålprofil,
& Schuco
Jansen..
Fabrikat Stålprofil
& Schuco
Jansen
fasader, glastak i fabrikat Schuco, Sapa, Wicona, Reynears,
Stålprofil, & Schuco
Jansen..
I vårt produktsortiment
ingår
även träglaspartier, glasräcken

I vårt
produktsortiment
ingår även
träglaspartier,
glasräcken,
Structural Glazing
och
olika
smideslösningar
I vårt produktsortiment
ingår även
träglaspartier,
glasräcken med glas.
Structural
Glazingoch
och
olika
smidelösningar
Structural Glazing
olika
smideslösningar
med med
glas. glas.
oss gärna i tidigt skede så vi kan ta fram
KontaktaKontakta
oss gärna
i tidigt skede så vi kan ta fram
Kontakta osskostnadseffektiva
gärna i tidigt skede så
vi kan ta fram
lösningar
era behov.
kostnadseffektiva lösningar
för era för
behov.
kostnadseffektiva lösningar för era behov.

Välkommen
till en komplett
glasoch metallentreprenör.
Välkommen
till en
enkomplett
komplett
glasmetallentreprenör.
Välkommen till
glasochoch
metallentreprenör.

RANOVARANOVA
PROJEKTPROJEKT
SINCE 2008 STOCKHOLM SWEDEN
SINCE 2008 STOCKHOLM SWEDEN

RANOVA Projekt
AB Projekt
• Hammarby
12 • 120
30 Stockholm
RANOVA
AB • Kajgata
Hammarby
Kajgata
12 • 120 30 Stockholm
e-post: kontakt@ranova.se
e-post: kontakt@ranova.se

www.ranova.se
www.ranova.se

Vi levererar alla typer av murningsarbeten, fasadputsarbeten och balkongrenoveringar.
Vi har också stor erfarenhet av känslig byggnadsvård såsom kyrkor och andra typer av byggnader
samt kakelugnar och skorstenstätningar.

info@murtek.se | www.murtek.se

KONSTRUKTION | INSTALLATION | SERVICE | UTBILDNING

WWW.SANDBACKENS.SE

Tangentvägen 2, 141 75 Kungens Kurva
0761-619 796 | danielssonssanering.se
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Vad kan vi göra
tillsammans?
Kontakta oss så hjälps vi åt med
ert nästa projekt på bästa sätt!
Reomti Bygg AB
Hammarby Kajgata 12
120 30 Stockholm

• 20605 • www.jssverige.se

08-34 23 80
info@reomti.se
www.reomti.se

