BYGG OCH KAKEL AB NYKÖPING
– MED KUND OCH KVALITET I FOKUS

UNGDOMLIG ENTUSIASM,
GEDIGEN ERFARENHET
OCH GENUINT HANTVERK
Bygg och kakel AB Nyköping grundades 2015 av en liten grupp
professionella hantverkare. Inledningsvis annonserade vi efter
jobb i lokaltidningar och arbetade bara gentemot privatpersoner men ungdomlig entusiasm och gedigen erfarenhet i en
effektiv kombination har lett till att vi idag är en expanderande
totalentreprenad med helhetslösningar som även arbetar gentemot företag.
Den stigande efterfrågan på vår yrkesskicklighet har banat väg
för en ständigt växande personalstyrka och idag är vi verksamma i såväl hela Sörmland som Stockholmsområdet.

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.

360º panorama

Fotogalleri

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

Cinemagrafi

Webb-ikon

En ansvarsfull totalentreprenad

Våra kunskapsområden

Utöver vår breda kompetens är arbetsmiljön en mycket viktig
aspekt. Vi strävar hela tiden efter att våra medarbetare ska vara
så nöjda som möjligt. Vi är anslutna till Svenska byggindustrier
vilket innebär förmånliga kollektivavtal till alla anställda. Självfallet tar vi också största hänsyn till miljö- och hållbarhetsfrågor.
Det är genom att säkerställa arbetarglädjen som vi kan ta oss
an alla sorters projekt – stora som små – med samma fokus
och målmedvetenhet.

•

Kök, badrum, bastu och andra våtrum

•

Bygg och plattsättning

•

Lägenheter, villor, fritidshus, företagsutrymmen

•

Altaner, terrasser, verandor, utomhusutrymmen

•

Takomläggningar

•

Fönsterbyten

Din totala markentreprenör
0705-60 79 24

Kvalitet oavsett projekt
Oavsett uppdrag eller uppdragsgivare ser vi till att säkerställa kvaliteten på såväl produkt som utförande – från idéstadie till färdigt
resultat. Det spelar ingen roll om ni är villaägare som vill renovera våtutrymmen eller ett fastighetsbolag som behöver samordna underentreprenader till nyproduktion av flerbostadshus. Vi är både våtrums- och ROT-certifierade och har god kontakt med rörmokare,
elektriker och målare.

Vi jobbar nära våra kunder
Vi anpassar oss ständigt efter era behov och er tidsram. Eftersom vi är kapabla till detta har vi erfarenhet av projekt som tar allt från
sex till 450 arbetstimmar att genomföra. Vi har alltid återkommande kundkontakt för att se till att inget lämnas åt slumpen under
arbetets gång. Ju större projekt, desto fler och mer djupgående uppföljningar. Genom att jobba nära kund ser vi till att säkerställa att
utgången av vårt arbete blir till största belåtenhet.

Vi heter Assemblin och är din
VS-installatör i Nyköping.
Assemblin VS utformar, installerar och underhåller tekniska system för värme
& sanitet i alla slags fastigheter. Vi utför allt inom entreprenad och service för
företag, bostadsrättsföreningar och privatkunder. Vi hjälper dig med trygga,
smarta och hållbara lösningar som får husen att fungera. Idag och i framtiden.
Vad kan vi hjälpa dig med?
Assemblin VS
Patrick Haglund, projektledare
tel 010 475 21 41

www.assemblin.se

INGET PROJEKT
ÄR FÖR LITET
Dialog nyckeln till ett fruktbart samarbete
Vi ser också alltid till att vara på plats för att med egna ögon följa arbetsprocessens gång. Vi tar oss an det mesta inom byggnation –
samtidigt som vi har en mycket god tvåvägskommunikation med entreprenader och leverantörer.
Dialog är nyckeln till ett fruktbart samarbete – oavsett om det gäller det senaste högkvalitativa materialet, tids- och kostnadseffektiv
produktion eller kontinuerliga uppdateringar kring gemensamma projekt. Därför är vi noggranna med att förklara hur vår verksamhet
fungerar, hur vi arbetar och hur lång tid ett projekt uppskattningsvis kommer att ta innan vi sätter spaden i marken.

Vi utför alla typer av Plåtslageriarbeten
0155-303 59 • www.soderstromsplat.se

EN KONSULTERANDE
TOTALENTREPRENAD
På Bygg och kakel AB Nyköping strävar vi efter att optimera vår kundservice. Vi vill tillgodose våra kunders behov från start till mål.
Som återförsäljare till Svenska kakel tar vi därför in kakel och klinker till vårt eget showroom. På så vis kan vi vägleda er gällande föroch nackdelar så att de utrymmen ni önskar ha kaklade blir så optimalt skräddarsydda efter era önskemål som möjligt.
Önskar ni konsultation och inspiration går det bra att boka tid hos oss för visning. Då öppnar vi upp vårt showroom enbart för er för
bästa möjliga vägledning vad gäller allt från kvalitet till kombinationer och variationer av färg och lyster.

070-26 77 907 • info@wallinsmaleri.se • www.wallinsmaleri.se

Vi samarbetar med Bygg & Kakel i Nyköping

Arnöleden 1

0155-26 21 00

info@nasvensson.se

Gasverksvägen 5
611 35 Nyköping
Telefon: 0155-60 61 50
info@byggkakel.se
www.nykopingbyggkakel.se
Kontaktpersoner
Pontus Hulting, 073-800 68 12

DIN LOKALA MARKENTREPRENÖR

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 15476 • www.jssverige.se

Christoffer Haglund, 076-808 11 11

