Vi är Cortea
– vi gör det enkelt för dig!
Cortea AB är ett snabbt växande företag inom byggbranschen.
Vi utför byggnadsprojekt med totalentreprenad eller specifika
åtaganden, alltid med högsta kvalitet som utgångspunkt.
Vi erbjuder också förvaltning, såväl teknisk
som ekonomisk, till våra kunder. Därför kan vi
på Cortea leverera kompletta helhetslösningar
där vi tar allt ansvar. Enkelt och smidigt för dig
som är fastighetsägare, butiksinnehavare eller
sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening.
Att anlita Cortea är också ett miljövänligt val,
då vårt hjärta klappar extra hårt för hållbarhetsfrågor.
Oavsett vilken tjänst du vill ha hjälp med kan
du alltid räkna med samma bemötande. Våra
kärnvärden kvalitet, trygghet och lojalitet går
som en röd tråd genom allt vi gör.

Trygghet
Genom en ärlig och förtroendefull dialog med
våra kunder skapar vi trygghet och bibehåller
långvariga och goda relationer.

Lojalitet
Vi värdesätter lojalitet och ärlighet, både i vårt
samarbete med kunder men också i relationen
till våra samarbetspartners, underleverantörer
och medarbetare.

Kvalitet
Produkter och tjänster i rätt tid, på rätt plats
och med utlovad kvalitet är en självklarhet för
oss. Det är så vi får nöjda kunder.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier och direktåtkomst till webben via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

Fotogalleri

Cinemagrafi

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Webb-ikon
Cinemagrafi

www.avjamningsteknik.se

Ett heltäckande
utbud av byggtjänster
Med Corteas breda utbud av byggtjänster är en kontakt allt
du behöver!
Entreprenader

Butiksbyggnationer

När vi utför byggnationer arbetar vi under
olika typer av entreprenader beroende på
projektet och beställare. Vilken form av entreprenad du vill anlita oss för väljer du själv.
Vi utför samtliga våra åtaganden med samma
kvalitetstänk och service. Vi erbjuder totalentreprenad, styrd totalentreprenad och utförandeentreprenad.

Att förvandla en råyta till en blomstrande butik
eller till ett café är något som vi alltid brunnit
för. Vi har mångårig erfarenhet av butiks- och
restaurangbyggnationer samt avtal med flera
stora kedjor när det gäller både nybyggnation
och service och underhåll. Vi ser till att det
löper smidigt, från första skissen till invigningsdagen.

Hyresgästanpassningar och
kontorsrenoveringar

Restauranger

Vi gör allt från lokalanpassningar, stambyten
och badrumsrenoveringar till lägenhetsuppdateringar. Vi kan även hjälpa dig med förslag på
utformning.
Att bygga om och förändra befintliga lokaler är
en del av vår kärnverksamhet. Vi kan renovera
ditt kontor precis som du vill ha det. Vi älskar
att se när resultatet blir en uppskattad arbetsmiljö!

Med vår erfarenhet av butiksbyggnation för
några av Sveriges största kedjor vet vi hur vi
får butiker och caféer på plats oavsett läge. Vi
har med detta också ovärderlig kunskap kring
effektiv placering av bänkar, hyllor och kök för
en verksamhet där många rör sig samtidigt, exempelvis ett restaurangkök. Vi har både styrka
och bredd att förverkliga ett cykelrum till en
sushirestaurang och vice versa.

Vi får dig att synas!
Vi är stolt partner till Cortea
och har skapat webb, logotyp
och trycksaker.
infrakultur

Ring Niklas

0735 931 317

E L , T E L E , D ATA , S T Y R O C H R E G L E R
Vår affärsidé är att utföra installations- och servicearbeten inom el, tele, styr &
regler åt företag och privatpersoner. Som elinstallatör kan vi i princip erbjuda alla
inom branschen förekommande tjänster.
www.bredbergsel.se

En trygg och kostnadseffektiv
fastighetsförvaltning
Cortea är en trygg partner ifråga om förvaltning av fastigheter. Vi
erbjuder flexibla avtal som passar även små bostadsrättsföreningar.
För just bostadsrättsföreningar underlättar det
att ha ett nummer att ringa för alla behov kring
fastigheten. Då vet man vart man ska vända
sig när det kommer till städning, reparationer,
skadegörelse och underhåll.

Ekonomisk förvaltning

På Cortea kan vi ta hand om all fastighetsförvaltning, både teknisk och ekonomisk. Det är
alltid dina behov som styr och vi anpassar oss
efter dina önskemål. Vi utför detta arbete med
stort engagemang, där målet är att överträffa
dina förväntningar.

Ekonomisk förvaltning innebär att vi tar ansvar
för hyresaviseringar, hantering av fakturor
och betalningar samt löpande bokföring. Vi
upprättar inkomst- och momsdeklarationer
samt bokslut och årsredovisningar. Vi hjälper
även till med årlig budgetering och likviditetsplanering för underhåll och renovering. Vi
sammanställer tillsammans med den tekniska
avdelningen underhålls- och åtgärdsplaner för
bästa resultat.

Teknisk förvaltning

Tjänster inom förvaltning

Vi utför allt från statusbesiktningar till åtgärdsplaner för din fastighet. Idag har vi ett 40-tal
fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och
förvaltningsbolag som kunder. Vi har en egen
serviceavdelning som hjälper till med allt
från glödlampsbyten till fönsterbyten och en
projektavdelning som klarar av att leda stora
renoveringsprojekt.
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Inom teknisk förvaltning ingår översyn av
värme, vatten och ventilationssystem. Vi ser till
att OVK beställs och utförs enligt myndighetsoch kvalitetskrav.

Teknisk översyn av fastighet
Statuskontroller och åtgärdsplaner
Upphandling av tjänster
Försäkringsärenden
Ärendehantering av felanmälan
Statusbesiktningar
Underhållsplaner
Tillsyn av myndighetskrav
Projektledning
Beställarombud
Uthyrningstjänster
Allmän service
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års erfarenhet
med samma ägare

Vår målsättning är att alla våra uppdrag blir till goda referenser.
Detta uppnår vi genom:
• Personlig kontakt och återkoppling
• Samordnad planering och utförande
• Erfarenhet
• Moderna och nytänkande

Ulvsundavägen 31, 167 32 Bromma Tel. +46 8 25 66 38, Mob. +46 72 64 83 35
Mail. info@mrmaleri.se Web. www.mrmaleri.se

EN NÖJD KUND ÄR BÄSTA REKLAMEN

ANLITA EN EXPERT
VI JOBBAR I HELA STORSTOCKHOLM OCH ÄR
EXPERTER PÅ DET VI GÖR.

www.rormokeristockholm.se

VVS Resurs har funnits sedan 1999 men omvandlades till aktiebolag 2005. VVS Resurs drivs av Håkan
Karlsson och Dan Johansson. Företaget omsätter ca 25 miljoner och har 12 anställda. Vi är också
auktoriserad med Säker Vatten. Vi utför alla typer av Vvs installationer i hela Stockholms regionen.

Sadelmakarvägen 11, 146 33 Tullinge • 08-607 22 10 • info@vvs-resurs.se • www.vvs-resurs.se

Vi har hållbarhet i vårt DNA
Utöver hög kvalitet är vår ambition att vara en förebild när
det gäller hållbarhet, personalfrågor och miljö. Dessa frågor
präglar hela vår verksamhet och vi tar ansvar för att vara
en organisation med arbetssätt som förebygger ohälsa och
skador. På Cortea arbetar vi med det här på flera olika sätt.
Arbetsmiljö
Vårt mål som arbetsgivare är att vara den
bästa arbetsplatsen, där arbetet sker med utgångspunkt från allas lika värde. Vi vill vara en
förebild när det gäller arbetsmiljö och säkerhet
för våra medarbetare. Till exempel erbjuder
vi friskvårdsbidrag och samtliga anställda har
tillgång till företagshälsovård.

Hållbarhet och miljö
Corteas klimat- och miljöarbete sker på alla
nivåer i organisationen. Vi arbetar strukturerat för att minska vår påverkan på miljön. Till
exempel arbetar vi kontinuerligt med att införa
energieffektiva lösningar som minskar energibehovet. Vi jobbar också med resurseffektivitet, logistikplanering och att öka användningen
av förnybara källor.

beskrivning av Cortea och vårt arbete för att
vara ett långsiktigt hållbart och ansvarstagande
företag.

Miljöledningssystem
Miljöledningssystemet klargör hur vi arbetar
med att förebygga förorening genom att värna
om den gemensamma yttre miljön och tillgodose våra intressenters och samhällets behov
av att skydda miljön.

Affärsetik
Vi följer de lagar, regler och förordningar som
gäller för vår verksamhet och vi kräver att våra
affärspartners agerar på motsvarande sätt.

Hållbarhetspolicy
Vi arbetar med ansvarsfullt.se för att redovisa
vårt hållbarhetsarbete. Med vår hållbarhetsredovisning vill vi ge en ärlig och relevant

Allt inom Elinstallationer
Kontakta oss när du behöver en Total- och
generalentreprenör inom el & projektering!

Telefon: 08-20 25 80
el-finess08.se

Offentliga miljöer

Kontor

Fastigheter

Industrier

Mallslingan 22, 187 66 Täby
Tel: 070- 99 01 878
Daniel.stalander@gvdp.se

Cortea AB
Besöksadress
Sadelmakarvägen 11A
146 33 Tullinge

Postadress
Box 535
146 33 Tullinge

• 15333 • www.jssverige.se

010-161 12 00
info@cortea.se
www.cortea.se

