Dorrar och Fönster

Vårt yrkeskunnande
Din fördel

Vårt YrkESkunnanDE
Din FÖrDEL

Fördelar med att anlita cq Montage
Vi erbjuder helhetslösningar som är flexibla och anpassade efter dina behov. Det är också anledningen till att vi valt att inte binda oss
till endast en leverantör, och därmed kan erbjuda dörrar, fönster och partier i olika material och från olika tillverkare.

Vi levererar och
monterar produkter
tillverkade i:
•
•
•
•
•

Massivt trä
Rostfritt stål
Laminerat och lackat stål
Aluminium
PVC

Kunden i fokus hela
vägen:
•
•
•
•
•

Vi hjälper dig gärna redan i planeringsstadiet
Utnyttja vår erfarenhet och kompetens för
utredning kring fördelar med olika materialval
Vi ser till att rätt krav uppfylls vad gäller
bransch-, ljud- och tillgänglighetskrav
Vi levererar en komplett produkt
Fem års montagegaranti

Du väljer, vi installerar:
•
•
•
•
•

Dörrstängare eller dörrautomatik
Lås eller elslutbleck och kodlås
Hela låssystem eller enstaka cylindrar
Fastighetsboxar
Elslutbleck

Beställ en säkerhetsdörr – eller 500 till hela Brf:en! CQ Montage levererar med bästa kvalitet från Daloc.
Skandinaviens
främsta tillverkare
av klassade
trä- och ståldörrar.
En kontakt,
enkelt för dig.
www.daloc.se
0506 -190 00

Säkra dörrar

Från Måttning till
färdigt montage

Vi på CQ Montage har lång erfarenhet av alla typer av montage vad gäller dörrar, fönster och entréer i såväl bostadshus som
kommersiella byggnader.

Vi utför kvalitetsmontage av bland annat:
•
•
•
•
•

Entrépartier
Glaspartier
Fönster
Inglasningar
Hotellrumsdörrar

•
•
•
•
•

Tamburdörrar
Innerdörrar
Panelsystem
Säkerhetsdörrar
Rulljalusier

•
•
•
•

Dörrstängare
Automatik
Låssystem
Passagesystem

Vi är med dig hela vägen

Tillsammans med vår samarbetspartner Söderlås erbjuder vi kompletta lösningar. De hjälper oss med allt från låssystem till
moderna, kompletta passagesystem. Utöver ett högt kvalitetstänk har Söderlås över 100 års samlad erfarenhet och kan tack vare
hög kompetens ta fram skräddarsydda lösningar för alla typer av lås- och säkerhetsanordningar.

Vi är specialister på nycklar, låssystem, passagesystem,
kamerasystem, tvättbokningssystem, dörrautomatiker m.m.
Ringvägen 114, 116 61 STOCKHOLM (nära Ringens köpcentrum)
Tel: 08-510 616 00 - www.soderlas.se

Ett starkt och proffsigt nätverk
Våra framgångar genom åren bygger också på att vi har ett starkt nätverk av kompetenta och kvalitetsmedvetna leverantörer
knutna till oss. Med hjälp av noga utvalda partners och leverantörer kan vi garantera lösningar av hög kvalitet.

På CQ Montage:
•
•
•

Har vi kollektivavtal med Byggnads
Erbjuder vi konsultansvarsförsäkring upp till 10 MSEK
Har vi flera års erfarenhet, sedan 1999

•
•
•

Är vi utbildade och certifierade hos Daloc/GEZE m.fl.
Är vi certifierade enligt Bas-P och Bas-U
Har vi ID 06

WB Trä
En av våra främsta partners är WB Trä, en norrlandsbaserad leverantör av specialsnickerier i material av bästa kvalitet. Liksom vi på
CQ Montage har WB Trä också kvalitet som främsta ledord, och högsta kvalitet genomsyrar allt från val av material till produktion,
utförande och montage.
Med bas i Burträsk i Västerbotten, en av Sveriges mest expansiva träregioner, har man lång erfarenhet och exceptionellt hög
kompetens för tillverkning av fönster, dörrar, entrépartier, skjutpartier m.m. Vanan att jobba med kundanpassningar gör att man är
flexibel med allt från val av material och profiler till ytbehandlingar.
De speciella önskemålen från kunderna kan variera mellan t.ex. anpassning till gamla kulturbyggnader och moderna arkitektritade
produkter och kunderna kan vara allt från stora byggföretag till privatpersoner.

www.wbtra.se

Anlita oss vid ditt nästa uppdrag!

CQ Montage grundades 1999 av Ville Sallinen, som själv hade många års erfarenhet med sig in i företaget. CQ står för Construction

Fältmätargatan 14
721 35 Västerås
021-444 20 90
info@cqmontage.se
www.cqmontage.se

ID06

www.cqmontage.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 10123 • www.jssverige.se

Quality, vilket är precis vad vi erbjuder i samtliga montage oavsett projektets omfattning. Med utgångspunkt i Västerås servar vi kunder i hela Mälardalen och Stockholmsområdet.

