
Högsta kvalitet  
– ett aktivt 

ställningstagande



JPK – Vi ställer upp
JPK Byggställningar är ditt självklara val vid ställningsbyggen, oavsett om du 
representerar ett företag eller behöver ställningslösningar som privatperson. 
Som en konkurrenskraftig aktör på marknaden värdesätter vi att leverera 
projektet enligt tidsplanen, att våra medarbetare mår bra och att de arbetar 
efter de principer som efterfrågas, med rätt utbildning och kompetens. 

Vi hjälper dig bland annat med:
• Montering och demontering av byggnadsställningar
• Uthyrning av ställningsmaterial
• Väderskydd
• Försäljning av ställningsmaterial

Vi ställer höga krav
Vi håller en hög säkerhets- och kvalitetsnivå samtidigt som vi arbetar 
med kontinuerlig förbättring av säkerhet och utbildningsnivåer med 
våra montörer. Vi har internt en utbildad fallskyddsinstruktör som 
kontinuerligt håller internutbildningar och alla ställningsmonterare 
har gått en första hjälpen-kurs. 

Med kunden i fokus
För oss är trygghet i fokus, både när det kommer till våra 
medarbetare samt för dig som kund. Processen ska ske under 
trygga omständigheter, där du kan lita på oss. Vi kommer på 
utsatt tid, arbetar på ett metodiskt sätt med dina önskemål i 
centrum och lämnar ett bra jobb efter oss. 



I 20 år har vi monterat  
ställningar och scener.
Hör av dig med din förfrågan!

Hedenstorpsvägen 18, 555 93 Jönköping • 072-733 27 26 • info@allrigg.se • allrigg.se



Vi bygger din ställning
Det finns många företag där ute som kan bygga en ställning. 
Det som gör JPK Byggställningar till det självklara valet är 
vårt fokus på säkerhet, korrekta beräkningar samt fall- och 
väderskydd. Det gör att du inte bara får en ställning – du får 
en ställning som är oklanderligt upprättad, under schyssta 
förhållanden, och som håller hög kvalitet. 

Hög flexibilitet på hög höjd
Vi på JPK Byggställningar möter din förfrågan oavsett 
hur den ter sig. När vi ritar ställningar till våra kunder 
använder vi oss av Super9, en modulställning bestående 
av prefabricerade komponenter. Grundkomponenterna 
i ställningen är spiror, bommar, horisontaler och 
dubbelräcken. Dessa kan sammankopplas för att skapa 
en ställning med en mängd olika alternativ på bredd- och 
längdmått. Ett mycket flexibelt ställningssystem, som med 
fördel kan användas till en rad olika uppgifter. 

Auktoriserade enligt svenskt regelverk
Vi på JPK Byggställningar är STIB-Auktoriserade. Det 
betyder att samtliga våra medarbetare antingen har 
yrkesbefogenhet eller är lärlingar. Med denna auktorisering 
kan du vara säker på att vi har den kompetens och de rutiner 
som krävs för att utföra ställningsentreprenader enligt 
svenskt regelverk och övriga branschregler, samtidigt som 
vi levererar produkter som håller hög kvalitet. Vi vill att du 
ska finna ett mervärde i tryggheten att anlita ett auktoriserat 
företag där återkommande kontroller säkerställer 
uppfyllandet av ställda krav.



www.super9.se



Vi tål väder och vind
Med våra högt satta kvalitetskrav är samtliga utföranden i arbetsprocessen noga uträknade och 
utstuderade. En del av detta är våra vädertak, den tillfälliga konstruktion som görs för att skydda 
bygget som sker under. Ett gediget vädertak är viktigt för att säkerställa att projektets utförande 
håller det förväntade. Vi använder oss av ett lätt och flexibelt vädertak som förbättrar såväl de 
ergonomiska som de miljömässiga aspekterna. Detta utan att för den delen tumma på säkerheten 
för våra medarbetare. Våra vädertak gör arbetet lönsamt då arbetet skyddas från regn, snö och vind, 
vilket effektiviserar arbetstiden då vi inte längre är väderberoende. 

Partner till JPK och leverantör av väderskydd med beräkningar.
www.monzon.se
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Patrik Karström, VD
patrik.karstrom@jpkbygg.se
 0703-22 71 05
 
Daniel Larsson,  Arbetsledare
daniel.larsson@jpkbygg.se
0702-34 27 01
 
Patrik Petersson, Arbetsledare
patrik.petersson@jpkbygg.se
0702-24 46 06
 
Anneli Karström, KMA
anneli.karstrom@jpkbygg.se
0702-17 19 79

www.jpkbygg.se
info@jpkbygg.se


