VI GÖR JOBBET
– DET KAN DU LITA PÅ!

En trygg byggpartner...
Axela är ett komplett byggföretag som
arbetar över hela Storstockholm. Företaget
startades 2007 och idag drivs Axela av ett
antal nyckelpersoner med gedigen erfarenhet
från byggbranschen. Denna breda och höga
kompetens använder vi till att hitta de bästa
lösningarna för våra kunder.
Tydliga kalkyler och tidsplaner, en effektiv
projektstruktur och personliga kundrelationer
är utmärkande för vårt sätt att jobba. Axela har
det stora företagets resurser, men det mindre
företagets familjära personlighet.

Axela i korthet
• Omsättning, cirka 200 miljoner kronor
• Cirka 80 anställda, varav 14 projektledare
• Medlem i Sveriges Byggindustrier och
Byggmästareföreningen
• Kreditvärdighet AAA
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OM AXELA

...med bred kompetens

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1.

Gå till App Store eller Google Play, skriv in ”GoZee” i sökfältet och
ladda ner appen till din smartphone eller surfplatta .

2.

Öppna appen och använd den på sidorna med GoZee-ikonen.

360º
panorama

Foto
galleri

Cinemagrafi

Webbikon
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”Axelaandan” – vår röda tråd
Visst finns det personlighetsegenskaper som
är svåra att gilla? Det tycker vi på Axela också
och en dag satte vi oss ner för att sammanfatta
dessa. Sedan vände vi på det och listade
vilka egenskaper vi vill att vår personal ska ha.
Funderingarna mynnade ut i att ”Axelaandan”
såg dagens ljus.
”Axelaandan” genomsyras av en drivande
gemenskap och en strävan efter att komma
framåt. Med högt i tak skapar vi en familjär
atmosfär där alla medarbetare utgör en viktig
del i det stora pusslet. Vi tror och hoppas att du
som kund också uppskattar de värderingar som
”Axelaandan” är byggd på.
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AXELAANDAN

Välj oss
– det hade vi själva gjort

VI UTFÖR:
Målning, tapetsering, sprut/lackering
(köksluckor, dörrar, möbler m.m.), spärr/
patentering och fönsterrenovering.
Oavsett hur stort eller litet uppdraget är
kan vi garantera ett väl utfört arbete och
nöjda kunder.
Besök oss på www.maleribygg.se
Läs mer på: reco.se/rz-maleri-bygg
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FÖRLÅTANDE

ÄRLIGHET

HJÄLPSAM

TÅLAMOD

LYHÖRD
OSJÄLVISK
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AXELAANDAN

NÄRVARO
STÖTTANDE

FLEXIBILITET

ENGAGEMANG

VÄLKOMMEN TILL RÖRAB INFRA AB
Med certifierade montörer, kunnig personal och kvalitetsprodukter från kända varumärken kan vi
hjälpa dig med det mesta inom vatten och värme. Vi är en del av Comfort, Sveriges största badrums- och VVS-installationskedja.

•
•
•

Privat- & Industriservice
Värmepumpar
Fackmässig rådgivning

•
•
•

Varmvattenberedare, pannor
Kök, badrum m.m.
Trygghetsförsäkring

Ring oss för mera information på 08-590 341 30 eller besök vår hemsida www.rorab.se
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Några av våra kompetenta och
engagerade medarbetare!
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PERSONAL
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Ett tjänsteutbud i ständig utveckling
Axela erbjuder ett brett tjänsteutbud, som byggs på
och anpassas efter våra kunders behov. Vi tänker alltid
framåt, så att vi kan möta de krav som framtiden och
våra kunder ställer på oss.

Idag är våra tre verksamhetsområden
försäkringsrelaterade arbeten, entreprenader och
helhetslösningar inom inredning och kök.

Över 35 år i branschen!
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U-V Plattsättning & Service | Truckvägen 16, 194 52 Upplands Väsby
Telefon 070-719 60 72 | info@u-vplattsattning.se

Tak- & Plåtarbeten
Ny- och omläggning
Rörvägen 62, Jordbro.
Tel. 500 126
• Fax 500 266 33
av tätskikt
och60terrasser
www.nynastak.se
www.nynastak.se
• Tel. 08-500 126 60

TJÄNSTER

ER SAMARBETSPARTNER INOM TAK OCH BYGGNADSPLÅTSLAGERI
Takläggning • Plåtslageri • Tätskiktsarbeten • Taksäkerhetsmontage • Service • Takskottning

08-409 098 88 • info@rrtakteknik.se • www.rrtakteknik.se
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Gedigen erfarenhet av
försäkringsärenden
Axela har lång och bred erfarenhet från olika
typer av försäkringsarbeten och vi åtgärdar
vattenskador, brandskador och inbrottsskador
över hela Storstockholm.
I samarbete med ett flertal försäkringsbolag
levererar vi snabba resultat med hög kvalitet.
Vår högsta prioritering är vår hänsyn till dig
som försäkringstagare och kund. Det innebär
exempelvis att vi alltid informerar dig om hur
arbetet framskrider och att vi följer den uppsatta
tidsplanen. När skadan är åtgärdad ser vi till att
alla byggsopor kastas och att det är rent och
snyggt hemma hos dig.
Vi följer ett noggrant utformat arbetsflöde vid
försäkringsskador. Från det att vi tar emot ett
nytt uppdrag från våra uppdragsgivare tar det
maximalt två arbetsdagar innan vi kontaktar dig
för att boka tid för besök och besiktning.

Säckar & Container
Transport, Maskintjänster, Jord & Grus.
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www.atlasplatt.se

08-544 718 00

FÖRSÄKRINGSÄRENDEN

Meps – full kontroll
genom smart hantering
På Axela arbetar vi med kalkylverktyget Meps,
ett komplett system för hantering av underhåll
och reparationer av skador i fastigheter. Meps
är en växande marknadsplats där alla parter i ett
reparationsuppdrag kommunicerar, beställer,
kalkylerar och skriver avtal med varandra.

Meps är ett mobilt, webbaserat system som samlar alla
funktioner på ett och samma ställe. Vinsten, genom en
smartare och effektivare hantering, är att alla aktörer får
full kontroll över hela skade- och reparationsprocessen.

Vi utför arbeten åt
bostadsrättsföreningar och byggföretag.
Ombyggnad, tillbyggnad och nyproduktion.
www.betermaventilation.se

www.malericenter.com
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Anna skyttes gränd – Järfälla
Brandskada i radhuslänga
(tre lägenheter varav två i två plan).
Bränder utgör stora skador, i detta fall fick vi
riva hus och grund för att återföra ett likvärdigt
enligt dagens byggnormer. Axela har skött
projektet från start till mål, allt från rivningslov
och nytt bygglov till projekteringar, för att
uppfylla dagens byggnormer och på så sätt
kunna lämna en nöjd slutkund.

VASSUNDA SERVICECENTER
MED OMTANKE OM DIG SOM FLYTTAR SEDAN 1982
Flytt | Packning | Flyttstäd | Magasinering
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018-38 11 04 • vassundaservicecenter@gmail.com • vassundaservice.se

FÖRSÄKRINGSÄRENDEN

Odensgatan – Uppsala
Vattenskada i källare (översvämning av regnvatten).
Ett kraftigt regn träffade Uppsala sommaren 2018, vilket medförde stora skador
på källare i området. På Odensgatan har vi sanerat och renoverat en källare efter
skadorna som uppstod.

AVLOPPSSPOLNING • RÖRINSPEKTION • RÖRFRÄSNING
MINDRE RELINING • ISTNING/HETVATTENSPOLNING
076-266 70 44

info@spolarent.se

www.spolarent.se
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Experter på entreprenadarbeten
Entreprenader har alltid varit en stor del av
Axela. Med många års erfarenhet, och en mix
av olika spetskompetenser, kan vi hjälpa till med
och sköta det mesta.
Vi utför alla typer av entreprenader, till exempel
innergårdsrenoveringar, husbyggnationer, omoch tillbyggnader, kontorsanpassningar och
stambyten.
På Axela använder vi gärna vår branschkunskap
till att bidra med tips och råd till våra kunder.
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www.stavdal.se

ENTREPRENAD

TIDLÖS ELLER TRENDIG?

VI HAR STENLÖSNINGAR FÖR ALLA BEHOV
Vi är ett specialistföretag som utför alla typer av stenarbeten och stenentreprenader.
Bland annat golv, fasader, trappor, badrum, kök, markbeläggningar, murar m.m.

VALTER EKLUND KONCERNEN
Korgvidegränd 5-7, 162 44 Vällingby, Tel: 08-38 03 30
Mail: info@ve-sten.se, Hemsida: www.ve-sten.se

KUNSKAP OCH TRADITION
SEDAN 1938

17

Nybrogatan – Stockholms innerstad
Vattenskada i kök och tvättstuga samt
installation av air condition i lägenhet.

15 FILIALER I STOCKHOLMSOMRÅDET
OCH BRANSCHENS BÄSTA E-HANDEL
beijerbygg.se
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ENTREPRENAD

ETT SAMTAL – SEDAN TAR VI HAND OM DIG
Vattenläckor och fuktskador är alla föreningars värsta mardröm.
Men det behöver inte vara så. Du är ett enda telefonsamtal ifrån
att bli omhändertagen.
Vi har en enorm erfarenhet av dessa frågor och vi löser alltid
problemen. Snabbt, smidigt och med det bästa resultatet. Så det
är inte så farligt egentligen.
Vi har dygnet-runt-jour 365 dagar om året.
Välkommen!

S K A D E B E S I K T N I N GA R
F U K T U T R E D N I N GA R
AV F U K T N I N G S U P P D R AG

Humidus
F U K T- & VAT T E N S K A D O R

08-730 50 30

info@humidus.se humidus.se
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Kompletta köks- och
inredningslösningar
Genom vår nyaste tjänst erbjuder vi interiöra
helhetslösningar. Vi har idag avtal med två
köksleverantörer, Kvik och Ballingslöv. Sedan
tidigare har Axela också ett brett kontaktnät
gällande material och inredning, där vi i många
år samarbetat med alla ledande leverantörer.
Kanske har ditt kök råkat ut för någon typ av
skada. Då kan vi på Axela hjälpa dig hela vägen,
från att åtgärda skadan till att ta fram ett helt nytt
kök efter dina önskemål.

Vi är ett företag som grundades 1976 och har helhetslösningar för företag, kommuner och privatpersoner.
I vårt tjänsteutbud har vi lastväxlare, liftdumpers, kranbilar, traktorer, containrar, byggsäckar, kärl och grävmaskiner för att tillgodose våra kunders behov.
Arbeten vi utför är transporter av containrar och hämtning av byggsäckar. Andra arbeten är rivningar, dräneringar, snöröjning, sandupptagning samt trädgårdsskötsel m.m.
Företaget har för att tydliggöra vårt kvalitets-och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat
kvalitets-och miljöledningssystem. Vi använder endast miljöklassade bilar enligt EU:s direktiv med normerna
Euro 5 och Euro 6 för att minska mängden utsläpp.
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Välkommen att kontakta oss!
www.leosoderberg.se
Tel: 08-754 48 68

KÖK/INREDNING

Hos oss på Kvik Infra City
och Kvik Bromma så
erbjuder vi kök, bad och
garderober av hög kvalitet
till låga priser.
Välkommen att boka ett
gratis möte redan idag
hos våra lokala experter!
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TRÖTT PÅ
AMATÖRER?

100procentproffs.se
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KÖK/INREDNING

ELINSTALLATIONER PÅ KUNDENS VILLKOR
www.xelon.se
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Feedback gör oss ännu bättre!
Efter att vi har utfört ett försäkringsarbete hos
dig vill vi gärna ha din feedback. Därför skickar
vi ut elva frågor och vi är väldigt tacksamma för
dina synpunkter. Dina svar hjälper oss att hålla
vår höga kvalitet och att ständigt utvecklas.
Frågorna är:
Hur upplevde du bemötandet från ditt
försäkringsbolag i detta ärende?
Hur bra upplevde du Axelas bemötande
mot dig under projektet?
Hur upplevde du kvaliteten på Axelas arbete?
I hur stor grad skulle du rekommendera Axela
till dina vänner och bekanta?
Hur tydliga upplever du att Axelas projektledare
var i början av projektet avseende dina kostnader
för projektet?
Hur väl upplever du att vi höll den projekttid
vi utlovade när projektet startade?
Hur bra var vi på att löpande informera dig
om nästa steg längs vägen i projektet?
Hur bra var vi på att kommunicera eventuella
ändringar i projektet?
Hur lätt upplevde du att det var att få tag
på vår projektledare under projekttiden?
Vad upplever du att vi gjorde bra under projektet?
Vad upplever du att vi kan förbättra?

Vi sysslar med invändiga och utvändiga måleriarbeten, tapetsering och
enklare snickeriarbeten.
Vi har kontakter i alla branscher, så att
helrenoveringar kan utföras, och du
endast behöver vända dig till oss.
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Vi har hög servicenivå och lämnar
alltid garanti på vårt arbete.

NÖJDA KUNDER

www.lpog.se
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VI RIVER SNABBT
& EFFEKTIVT
RIVNING • HÅLTAGNING • DEMONTERING • SANERING
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08-641 31 40 info@rivare.nu www.rivare.nu

NÖJDA KUNDER

Tumstocksvägen 15, 187 66 TÄBY/Arninge
Telefon: 08 519 397 10 • info@xlbyggtaby.se

www.xlbygg.se/taby

Följ oss på Facebook
facebook.com/xlbyggproffstaby/
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• 16234 • www.jssverige.se

Axela AB | Bergkällavägen 20 | 192 79 Sollentuna | 08-588 966 00 | info@axela.nu | www.axela.nu

WWW

