TILLSAMMANS BYGGER VI
FÖRSTKLASSIG LIVSKVALITET

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT
DAPE är en totalentreprenör med ett brett och noga utvalt kontaktnät av
underentreprenörer. Vi samarbetar med arkitekter, konstruktörer, markanläggare,
målare, VVS-installatörer och elektriker som delar vår syn på kundnytta och hög kvalitet.
Oavsett om det gäller att bygga ett nytt trädäck, göra en omfattande renovering
eller skapa en arkitektritad pool med tillhörande poolhus kan vi ansvara för att driva
projektet från idé till färdigt resultat. Vi är erfarna projektledare och erbjuder hjälp
med allt från idéskisser, bygglovshandlingar och konstruktionsritningar till kompletta
förfrågningsunderlag för alla typer av projekt.
Kort sagt – vi är experter på att omsätta idéer till verklighet.

VI FÖRVERKLIGAR DRÖMMAR
DAPE kan utföra alla typer av poolprojekt, oavsett om vi ska bygga en pool från grunden
eller renovera en befintlig pool. Vi gillar utmaningar och är kända för att kunna leverera
skräddarsydda poolprojekt som är lite utöver det vanliga.
Vi installerar pooler från de ledande poolföretagen i Sverige. Rådfråga oss gärna innan du
väljer pooltyp för att få hjälp att hitta den mest prisvärda och hållbara lösningen utifrån
befintliga mark- och miljöförutsättningar. Tack vare vårt stora kunnande och vår långa
erfarenhet kan vi skapa en helhet där både pool, hus och trädgård harmoniserar med
varandra.

HANTVERKSSKICKLIGHET
SOM GÖR SKILLNAD
DAPE har gedigen kunskap och lång erfarenhet av byggbranschen. Den breda kompetens och
hantverksskicklighet vi byggt upp genom åren ger oss en flexibilitet att möta våra kunders
behov vare sig det gäller mindre eller större projekt. Vi utför nybyggnation av till exempel
villor, Attefallshus eller altaner. Vi utför även renoveringsarbeten och om- och tillbyggnader av
hus, såväl interiört som exteriört.
Tillsammans med våra arkitekter kan vi föreslå lösningar för att tillvarata byggnadens
potential, skapa utrymme i redan befintliga byggnader, och hitta unika lösningar för varje
enskilt projekt. Vi värnar om att arbeta i nära samverkan med våra kunder, helst redan
på idéstadiet. Tillsammans med kunden vill vi verka för ett energieﬀektivt byggande,
resurseﬀektivt materialutnyttjande och hållbara produktval.

VÄLKOMNA
ALLA
BYGGPROFFS.
Nu har K-rauta öppnat ett nytt försäljningskontor
med en minishop i Björknäs/Nacka. Personlig
service för alla byggproffs och företagskunder.
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Öppet vardagar 06:30 – 17:00.

Välkommen in!

K-rauta Företagsservice,
Paviljongvägen 2, 132 40 Saltsjö-Boo

KVALITET SOM HÅLLER I LÄNGDEN
Hos oss jobbar hantverkare med lång erfarenhet och stort kunnande. Därför kan vi
leverera hållbara slutprodukter av hög kvalitet. Vi skapar kundanpassade lösningar med
en hög grad av flexibilitet. Genom noggrann planering och rådgivning hittar vi prisvärda
lösningar för våra kunder. Vi är också måna om att hjälpa våra kunder att tänka
långsiktigt, och hitta lösningar som fungerar allteftersom livet förändras. Till exempel att
placera fönster så att en öppen planlösning som är optimal för mindre barn kan delas av
när barnen blir större.
När du anlitar oss får du därför slutprodukter som håller över tid, både estetiskt och
praktiskt.

Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm
Telefon: 08-410 018 23
Välkommen till en verksamhet med traditionellt
hantverk och genuint kunnande. Tillsammans med en
avancerad maskinpark gör det att vi alltid siktar på
högsta kvalitet i det vi gör.

www.nackasnickerier.se

info@dape.se
www.dape.se
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