MCM relining

VI RENOVERAR
DITT AVLOPP
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GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafer och direktåtkomst till webben via augmented reality.

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.

360º panorama

Fotogalleri

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

Cinemagraf

Webbikon

ETT RIKSTÄCKANDE
RELININGFÖRETAG
MCM Relining är ett reliningföretag med verksamhet i Jönköping, Norrköping, Linköping,
Motala, Göteborg, Luleå och Umeå. Inom de närmaste åren är ambitionen att expandera
ytterligare, så att vi kommer ännu närmare våra kunder.
Redan idag är MCM Relining, tillsammans med våra samarbetspartners, en rikstäckande
aktör. Vi har resurser att ta oss an allt från totalentreprenader till servicearbeten.
På MCM Relining har vi en stor flexibilitet, som gör att vi snabbt kan rycka ut för att hjälpa
våra kunder. Vi är också duktiga på att anpassa oss efter kundernas olika behov, till exempel finns både större byggbolag och mindre bostadsrättsföreningar bland våra kunder.
Med vår erfarenhet och höga kompetens hittar vi den bästa lösningen för varje projekt.

VARFÖR VÄLJA RELINING?
Ett stambyte enligt den traditionella metoden betyder ofta omfattande och långdragna
renoveringar med avstängt vatten och avlopp som följd. Detta kan idag till stor del undvikas med tekniken ”relining”.
Relining är att infodra ett gammalt rör med ett nytt. Det ger en glatt och fin yta som
minimerar risken för stopp. Otäta rörskarvar och hål blir täppta och gör det omöjligt för till
exempel rötter att växa in och spillvatten att rinna ut.

SPARAR TID OCH VÄRDEN WWW.OCAB.SE

JOUR DYGNET RUNT 011-10 37 90

Ocab räddar värden, hjälper människor och värnar om miljön
Högtrycksspolning • Rörinspektion • Klottersanering •
Fastighetsjour •Torrsugning • Slamsugning/ADR-Transporter

JOUR DYGNET RUNT
Fastighet 011-10 13 91 • Industri 011-33 04 10

www.nhspolning.se
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RÄTT PRODUKT
PÅ RÄTT PLATS
Har du problem med fukt i badrum, kök, golv och väggar? Det kan bero på otäta avloppsledningar
eller rör och skarvar som rostar sönder. MCM Relining åtgärdar smidigt och kostnadseffektivt problem med avloppssystem, både i och kring fastigheter. Vi har mångårig erfarenhet och utför både
punktlagning och totalrenovering. Vi renoverar också alla typer av avloppsrör, både stående och
liggande stammar i alla material.
MCM Relining utför två metoder inom relining. Det är en styrka då vi hittar rätt produkt för rätt plats,
där det alltid är våra kunders önskemål och behov som styr.

FLEXIBELT FODER,
”STRUMPMETODEN”
En specialanpassad och impregnerad polyesterstrumpa
vrängs in i det gamla avloppsröret. Materialet (Epoxin)
härdar och resultatet blir ett homogent plaströr utan
skarvar. En robot vandrar in i röret och öppnar upp vid
eventuella stickanslutningar.

SPRUTMETODEN
Sprutmetoden är att renovera rörens insida med nytt
material. En glasförstärkt styrenfri polyesterplast sprutas
in i det befintliga röret. Sprutmetoden är en väl beprövad metod.

FRÄSNING
MCM Relining utför även fräsning av rör som är i ett
sådant skick att de kan användas några år till innan det
är dags för totalrenovering. Det som sker är att rost och
ojämnheter, som kan orsaka stopp, fräses bort.

FILMNING
Vi erbjuder även filmning inuti rör, vilket är ett bra sätt
för att få reda på avloppsrörens kondition samt hur de
ligger i golv och väggar. Det görs en noggrann dokumentation som vi sedan går igenom tillsammans med dig.

// HYDRAULIKSLANG // INDUSTRISLANG
// PNEUMATIK // HYDRAULVERKTYG

NI HAR BEHOVET.
VI HAR KUNSKAPEN,
VI HAR PRODUKTERNA.

www.dunlophiflex.se
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VI FÖRENKLAR DIN VARDAG
Vänd dig till oss när du behöver professionell
inredning till din servicebil. För att kunna
leverera högsta möjliga kvalité jobbar vi med
krocktestad inredning från System Edström.
Vi kan: System Edström inredningar, Modulsystem, Omvandlare, Sortimentväskor,
Laddare, Varningsljus, Blixtljus, Arbetsbelysning, X-ljus, Billarm, Bränslevärmare,
Multimedia, Dubbelkommandon, Inklädnader, Dragkrokar, Lastbågar, Instegsskydd,
Lastslädar, Kåpor, Flakkranar, Bakgavellyftar, Batterier, Takutrustningar, Frontbågar,
Sidesteps, Solfilm, Varningsljusramper, Ledramper, Rigid, Cabbar, Överdragsklädsel,
Hundburar mm.

Risängsgatan 15 | tel 011-16 67 04
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EN EFFEKTIV
ARBETSPROCESS
Avloppsproblem är något man snabbt vill kunna
få hjälp med. På MCM Reining arbetar vi efter en
tydlig process, där vi tar helhetsansvaret. Som kund
kan du lita på att vi hittar en lösning som passar just
din fastighet.
Så här ser arbetsprocessen ut:

STEG 1
Kunden tar kontakt med oss. Därefter gör vi ett
platsbesök för att få en bättre bild av uppdraget, till
exempel genom att få ritningsunderlag eller genom
att filma. Tillsammans med kunden diskuterar vi
vilka metoder som är lämpliga.

STEG 2
Efter platsbesöket tar vi fram en offert. När den är
godkänd av kunden sätter vi ett startdatum och
börjar utföra arbetet.

STEG 3
När arbetet är färdigt lämnar vi över en slutdokumentation till kunden.

FOKUS PÅ MILJÖ
OCH KVALITET
Vi månar om miljön, till exempel sparar relining enorma resurser jämfört med traditionella stambyten. MCM Relining är
miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 14001 och 9001.
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På Dahl hittar du

tillbehören för
reliningarbetet
Besök dahl.se för mer information.

2019-094

Välkommen in!

MCM relining
Norrköping

Luleå

Mårten Hansson
070-283 85 60
marten@mcmab.se

Niklas Lindfors
070-555 22 31
niklas.lindfors@mcmab.se

Linköping

Umeå

Mårten Hansson
070-283 85 60
marten@mcmab.se

Kristoffer Åström
070-355 00 97
kristoffer.astrom@mcmab.se

Motala

Göteborg

Magnus Gerdin
073-022 78 96
magnus.gerdin@mcmab.se

Henrik Held
072-555 33 90
henrik@mcmab.se

Henrik Held
072-555 33 90
henrik@mcmab.se

WWW

www.mcmab.se

• 16331 • www.jssverige.se

Jönköping

