DITT TRYGGA VAL AV BYGGTJÄNSTER I STOCKHOLM

Vad kan vi hjälpa dig med?
Recreo Bygg AB grundades 2007 av nuvarande VD, Göran Smedstad, som redan då hade mångårig
erfarenhet av branschen. Sedan dess har företaget vuxit, och rymmer idag ca 30 heltidsanställda som
arbetar med allt från ekonomi och arbetsledning till rivningsarbeten, puts och gjutning, måleri, träarbeten
och VVS. Därtill har vi etablerade samarbeten med ett antal underentreprenörer inom de flesta grenar inom
byggbranschen.
Våra lokaler är belägna i Lunda Industriområde, varifrån vi snabbt kan nå våra arbetsplatser runtom i hela
Stockholm. Förutom kontor med personalutrymmen finns även ett gym för de anställda, samt ett lager där
vi förvarar maskiner och material.
Bland våra projekt hittar du, förutom privatpersoner & företag, även förvaltare, föreningar och försäkringsbolag. Vår hantverksmässiga mångfald och rutin gör oss till ditt trygga val av byggtjänster i Storstockholm.

www.golvmastarna.com

info@golvmastarna.com

Allt inom elarbeten – Hög standard och säkerhetsnivå
www.sternersel.se

Komplett förvaltningsservice
En av de viktigaste delarna i en lyckad förvaltning är att välja rätt entreprenör. En
som kan leverera rätt produkt, till rätt pris, i rätt tid. Detta är vår målsättning. Alltid.
Med de flesta yrkesgrupper inom det egna företaget, samt täta samarbeten
med ett antal duktiga underentreprenörer, kan vi erbjuda en komplett och tidseffektiv service.

För ett enklare fastighetsägande
Olika bostadsrättsföreningar runt om i Storstockholm utgör en betydande del av
vårt kundunderlag. Vi har kunskaper och resurser kring allt som rör fastighetsunderhåll, och vi har god erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsföreningar
och de olika gränsdragningar som dessa arbeten kan innebära.
Vi kan även erbjuda ramavtal med fördelaktiga villkor för såväl de boende som
föreningen, eller ta hand om det löpande underhållet av er fastighet. Allt för att
underlätta ert fastighetsägande.

Lägg ditt företag i trygga händer
Bland våra företagsprojekt hittar du allt från lokal-, hyresgäst-, och handikappsanpassningar till byggande av vindsvåningar och renovering av takterrasser
eller källarlokaler. Vi utför naturligtvis även mindre projekt som montering av
skärmtak över entré eller en platsbyggd sittmöbel i kundmottagningen. Inget
projekt är för litet.
Under de gångna åren har vi också byggt ett flertal tandläkarmottagningar i
Stockholm, med allt vad det innebär i form av strålskydd och anpassningar för
maskinell utrustning.
Självklart innehar vi erforderliga försäkringar och övertar ansvaret för att sköta
elektroniska personalliggare när dessa krävs. Vi åtar oss alltid helhetsansvaret
för att du som kund ska känna dig i trygga händer.

KOCKS ELTJÄNST AB

BROMMA

utför alla typer av uppdrag inom EL
08 - 80 67 87 ¤ 070 - 520 55 00 ¤ jpkocksel@home.se
Stramaljvägen 38 168 73 Bromma

www.sortera.se

Din kompletta
avfallspartner
inom byggavfall

Vi uppfyller dina
renoveringsdrömmar
Att bygga om sitt hem är en dröm för många, och då tycker vi att det ska vara en
trevlig helhetsupplevelse – från första platsbesöket till slutfakturan. Vår målsättning
är därför att ha glada och trevliga hantverkare som förutom att kunna sitt jobb
också kommunicerar väl. Vi ska alltid komma på avtalad tid och arbeta noggrant
och effektivt mot en väl avstämd planering, för att minimera onödiga glapp och
korta ner byggtiderna. Och vi ska på alla vis respektera att vi är i någons hem, och
alltid sträva efter att lämna arbetsplatsen städad och prydlig efter varje arbetsdag.
Det är ofta komplexa arbeten med många beslut som ska fattas, men det är där
vi kommer in i bilden. Genom vår kompetens, erfarenhet och hantverksmässiga
mångfald kan vi ta ett helhetsansvar och fatta alla byggnadstekniska beslut åt
dig, och därmed behöver du bara engagera dig i det roliga – att formge det vi
skapar.
Vi utför alla slags byggnads- och renoveringsarbeten – allt från golvläggning
till plattsättning. Vi har även en egen måleriavdelning med fem stycken heltidsanställda målare som utför alla slags måleriarbeten, såväl inomhus som utomhus.
Kontakta oss gärna och berätta mer om dina kommande projekt. Kanske kan vi
hjälpa dig att ro renoveringsdrömmen i hamn.

Välkommen till en riktigt
stabil bygghandel
Med 500 000 artiklar i sortimentet
BEIJER BYGGMATERIAL AB
Lövstavägen 70, 165 70 Hässelby
Tel. 0752-41 32 31 • www.beijerbygg.se

Framgångsrik hantering av försäkringsskador
Recreo Bygg är idag avtalsentreprenör åt flera av de största försäkringsbolagen i Stockholm. Vi har arbetat
med denna typ av uppdrag under tiotals år, och uppdragstypen står idag för en stor del av företagets
verksamhet.
Vi har därmed skaffat oss verktygen och kontakterna för att framgångsrikt kunna hantera hela skadeprocessen – från besiktning, fuktmätning och felsökning till evakuering, rivning, avfuktning, återställning och
många gånger en omfattande kostnadsfördelning mellan alla inblandade parter.

Jag har drabbats av en skada. Vad händer nu?
När skadan är anmäld till försäkringsbolaget kontaktas vi för en besiktning. Vi kommer då hem till dig och
dokumenterar skadeorsaken och den uppskattade omfattningen av skadan. Varje skada har en ansvarig
projektledare hos oss som samordnar arbetet och är din kontaktperson under hela processen. Det är också
projektledaren som sköter alla ekonomiska frågor rörande ärendet.
Vid besiktningen uppskattar vi vilka resurser som kommer att behöva avsättas till skadehanteringen, samt
om det är något särskilt vi behöver ta hänsyn till inför byggstarten. När vi har skrivit vår skaderapport och
fått klartecken från försäkringsbolaget kontaktar vi dig igen och bokar en tid för att påbörja arbetet. All praktisk information rörande byggstart, process eller kostnader hittar du på vår hemsida. Du är självklart även
varmt välkommen att kontakta oss för att få svar på dina frågor.
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JOHANSSONS RÖR AB, ÖRVÄGEN 4, 194 52 UPPLANDS VÄSBY
Telefon: 08-590 711 00 • www.johanssonsror.se

F U K T- & VAT T E N S K A D O R
• Skadebesiktningar
• Fuktutredningar
• Avfuktningsuppdrag
www.humidus.se

Kontakta oss för mer information
info@humidus.se eller telefon 08-730 50 30

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 11958 • www.jssverige.se
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