EN SERIÖS AKTÖR
MED STORT ENGAGEMANG
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3K Bygg har sedan grundandet 1999 byggt upp ett namn som en seriös och
engagerad partner med lång branscherfarenhet. Med 22 anställda och en omsättning
på ca 55 miljoner tar vi oss an byggprojekt inom ny-, om- och tillbyggnad, industri och
fastighetsservice. Projektstorleken varierar från allt mellan 10 000 kronor upp till
20 miljoner och vi möter varje uppdrag och utmaning med samma professionalitet.
På 3K Bygg är vi stolta över våra långa och goda relationer till våra kunder. Vi har en
stor, fast kundkrets med många stora byggprojekt, och industriservice hos företagen
inom Markaryds kommun. Som helhetsleverantör är vi det självklara valet och vi tar
fram skisser, ritningar och kostnadsförslag för att möta våra kunders behov.

Markaryds Sparbank
är med och bidrar till
utvecklingen av bygden
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HÅLLBARHET I FOKUS
3K Bygg tar ansvar i de stora frågorna såväl som de små. Vi är mycket stolta över att ha
tilldelats Markaryd kommuns hållbarhetspris 2021 med motiveringen:
”3K Bygg har bidragit med både tid och idéer till hur Vetenskapshuset kan utvecklas samt stort
intresse och hjärta i att utveckla Markaryd hållbart. De är involverade och engagerade i att
utveckla Re:Bygg depån i Markaryds kommun samt varit delaktiga med både tid, resurser och
engagemang i 2021 års Hackaton. De har även varit delaktig och sponsrat KCM:s uteklassrum”.
Att arbeta hållbart, både socialt och miljömässigt, är en självklarhet på 3K Bygg. Vi verkar för
ökad jämställdhet i branschen, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt för en
hållbar konsumtion i enlighet med FN:s globala mål för ett hållbart samhälle. Lokalt tycker vi
också att det är viktigt att engagera sig, varför vi sponsrar föreningslivet för att bidra till en aktiv
kommun där ungdomar har möjlighet att röra på sig.
JÄMSTÄLLDHET

Förverkliga dina ljusa idéer.
Skräddarsydda konstruktioner
i glas, aluminium och stål.
0433 103 01
www.scandifront.se

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

VÄLKOMMEN TILL
INLOOK SVERIGE

www.inlooksverige.se
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NYPRODUKTION OCH
ENTREPRENAD
Går ni i tankarna att bygga om eller bygga nytt? Kanske behöver kontoret expandera,
eller så ska ni satsa på Markaryd och behöver en ny lagerlokal. 3K Bygg hjälper till med
det lilla och stora projektet och tillsammans hittar vi rätt lösning för er! För att kunna
erbjuda våra kunder full service och trygghet erbjuder vi även totalentreprenad när det
behovet finns. Ta kontakt med oss så hjälper vi er!

VETENSKAPSHUSET
I en satsning för att öka
teknikintresset i kommunen valde
man tillsammans med näringslivet
att bygga Vetenskapshuset. 3K Bygg
fick detta hedersuppdrag. Här har vi
både renoverat och byggt om och ett
gammalt lager är nu ett spännande
hus för vetenskap, komplett med
bland annat kemilabb, utställningar,
konferensrum och möteslokaler.

BALANS
I Skummeslöv ligger detta 600
kvm stora kontor på två våningar
plus vindsvåning som 3K Bygg har
byggt upp på uppdrag av ett företag
som ville synas mer. 3K Bygg tog
helhetsansvar för entreprenaden
och såg till att alla myndighets- och
byggnadsregler följdes och kunde
leverera en kontorsmiljö av högsta
klass.

R LARNING HÅLTAGAREN AB
Vi på R Larning Håltagaren AB jobbar med allt inom betonghåltagning.
Vi jobbar främst mot företag belägna överallt mellan bland annat Mölndal, Lund och Kungbacka.
Vi utför både små och stora arbeten professionellt med stor noggrannhet och fokus på hög kvalitet. Vi har lång erfarenhet
inom att arbeta med betong och vi garanterar alltid våra kunder att vi är kunniga på det arbete som vi utför. Vid frågor eller
funderingar tveka inte att ta kontakt med oss. Detsamma gäller om du önskar en offert för vår betonghåltagning. Vi hoppas
att ni känner er välkomna att ta kontakt med oss!
r.l-haltagaren@live.se

Allt inom VA- & Markarbeten
•
•
•
•

3-kammarbrunnar
Minireningsverk
Byggschakter
Leverans av grus och
matjord

•
•
•

Husgrundsdränering
Transport med kranbil
Grävmaskiner från
2-30 ton

VIDIGSSON GRÄV
0433-711 99
www.vidigssonsgräv.se
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PRIVAT MARKNAD
OCH FÖRSÄKRINGSJOBB
3K Bygg hjälper självklart även privatpersoner att bygga sitt drömhem. Vi är med dig hela
vägen och kan hjälpa dig ta fram ritningar för ditt framtida hus. Ritningarna gör vi i ett
program som ger en 3D-vy så att du får full koll på vad vi kommer bygga åt dig.
Vi hjälper också dig när olyckan är framme. Tack vare vårt samarbete med ett flertal större
försäkringbolag hjälper vi privatpersoner att åtgärda alla typer av skador på fastigheten.

BRUKSTRADITION
FÖR FRAMTIDEN.
hafla.se

Hyvelgatan 2, 285 38 MARKARYD • 073-805 47 21 • info@empstalteknik.se • www.empstalteknik.se
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INDUSTRISERVICE
Med korta ledtider och en effektiv organisation är vårt erbjudande inom industriservice av
yttersta klass. Industriservicen är en viktig del av vår verksamhet och vi utför bland annat
gjutningar, vi sågar upp och schaktar – allt som ert företag behöver. 3K Bygg har ett nära
samarbete med sina underleverantörer. Tillsammans med en flexibel organisation som kan
agera snabbt på de uppdrag som kommer in har vi byggt en stark grund för högkvalitativ
industriservice.
Industriservice för oss innebär att vi anpassar fastigheten efter ert behov, och med vår
erfarenhet i branschen ser vi till att lösa alla problem som kan dyka upp på vägen.
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BYGGSERVICE & NÄRINGSLIV
Våra duktiga medarbetare är en stor framgångsfaktor inom vår byggservice. De har stor
vana av de problem som kan uppstå i vardagen och är både lösningsorienterade och
serviceinriktade. Inom vår byggservice har vi stor erfarenhet från komplicerade uppdrag,
exempelvis har vi utfört arbete på kraftverksanläggningar i åar. Kunskaperna man får utav
sådana projekt ger en expertkompetens inom organisationen som är svår att hitta
på marknaden.
3K Byggs byggservice vänder sig också till företag och privatpersoner och kan utföra
allt från mindre uppdrag som att byta ett tak till att renovera en stor matsal.

GLAS | METALL | ALLUMINIUM | SERVICE & UNDERHÅLL
Vi kan allt inom glas och metall. Hos oss hittar du dörrar och fönster
samt fasader i aluminium och glas av högsta kvalitè. Vi glasar in din
färdiga altan eller sätter glasväggar i badrum, glasräcke till t ex altan eller
trappa ute & inne. Invändiga kontorsväggar i glas är en stor del av vår
verksamhet. Vi har även eget plåtslageri!
Läs mer på pmjmontage.se

PÅ PMJ GLAS & METALL ARBETAR YRKESKUNNIG
PERSONAL OCH VI HAR FUNNITS I 30 ÅR 2022

070-609 72 91
INFO@3KBYGG.SE
WWW.3KBYGG.SE

• 22179 • www.jssverige.se

3K BYGG I MARKARYD
HYLTEVÄGEN 19
285 32 MARKARYD

