Helhetslösningar av
högsta KLBR!
KALIBERPROJEKT GRUNDADES 2017 MED VISIONEN ATT UTFÖRA UNIKA BYGGPROJEKT. UTIFRÅN KREATIVA LÖSNINGAR
ÅTAR VI OSS IDAG PROJEKTLEDARROLLEN INOM TOTALENTREPRENADER, NYBYGGNADSPROJEKT OCH ROT-ARBETEN I VARIERANDE MILJÖER GENTEMOT KOMMUNER, FASTIGHETSBOLAG, HYRESVÄRDAR OCH PRIVATPERSONER.

Vi är med och utvecklar ditt byggprojekt
På KALIBERPROJEKT brinner vi för ett väl utfört byggprojekt. Därför tar vi ansvar från början, och är gärna med redan vid ritbordet. Ju
tidigare vi får vara med för att påverka med vår rutin och bidra med vår innovationsförmåga, desto tids- och kostnadseffektivare blir
utfallet för dig som beställare.

Vi samordnar från början till slut
Med lång och bred erfarenhet av byggbranschen har vi ett inarbetat kontaktnät och etablerade samarbeten med andra yrkesskickliga
hantverkarentreprenörer, som vi handplockar till varje projekt beroende på behov. Genom att till sist åta oss rollen som samordnare för
varje byggprojekt underlättar vi och skapar trygghet för samtliga inblandade. Beställaren kan fokusera på att följa projektet genom löpande dialog med oss, medan vi sköter kontakten med samtliga involverade hantverkare under projektets gång.

En tydlig dialog A och O
Som kund till oss kan du alltid räkna med att öppen dialog och tydlig kommunikation prioriteras högt. Vår organisation bygger på tillgänglighet, ömsesidig information och lojalitet till både våra kunder och samarbetspartners. Varmt välkommen till KALIBERPROJEKT.
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Allt i branschen
beolplatslageri@gmail

liljehammar.com

Byggprojektledning!
Vi har lång erfarenhet och djupa kunskaper om att leda byggprojekt till offentliga och kommersiella verksamheter och privatpersoner.
Med ett brett kontaktnät av samarbetspartners är vi med från ritbord till slutbesiktning.

Nyproduktioner & ROT-arbeten!
Vi bygger villor och småhus från grunden, både som nyproduktioner och projekt gällande om- och tillbyggnader. Vi har även goda insikter
i ROT-arbeten. Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa dig!

Fastighet & byggservice!
Vi brinner för vårt yrke och vår bransch, och hjälper mer än gärna till med innovativa och moderna lokalanpassningar av kontor och andra
kommersiella ytor. Med denna kunskap i bagaget kan vi även kliva in på eftermarknaden och bidra med lösningar till eventuella åtgärder
som behöver genomföras.

www.malmstensmaleri.se
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KALIBERPROJEKT
Cylindervägen 18
131 52 Nacka Strand
kontakt@kaliberprojekt.se
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